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Colegiado Setorial  1 

Ata nº 04/2018 – 20.04.2018 2 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 3 

minutos, reuniu-se o Colegiado do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde, na 4 

sala 113 do Bloco M, com a presença dos seguintes membros: Fabiana 5 

Postiglione Mansani, Akemi Teramoto de Camargo, Bruno Pedroso, Carlos 6 

Mauricio Zaremba, Carolina Paioli Tavares, Dionizia Xavier Scomparin, Erildo 7 

Vicente Muller, Gonçalo Cassins Moreira do Carmo, Jacy Aurélia Vieira de 8 

Souza, Márcia Helena Baldani Pinto, Michele Dietrick Moura Costa, Priscileila 9 

Colerato Ferrari e Rafael Bertoni da Silveira. Estavam ausentes com 10 

justificativa os seguintes membros: Paulo Vitor Farago, Carlos Alberto Lima 11 

Utrabo, Caroline Gonçalves Pustiglione, Denise Stadler Wambier, Flávio Luís 12 

Beltrame, Gilberto Baroni, Iriane Eger, Júlio César Miné, Márcia Viviane 13 

Marcon, Marcelo Ricardo Vicari e Stella Kossatz Pereira. Os demais não 14 

justificaram suas ausências. Dando início, a presidente da sessão, professora 15 

Fabiana Postiglione Mansani, externou boas-vindas a todos, e deu início a 16 

leitura dos Termos de Posse e Exercício conforme segue: Termo de Posse nº 17 

01/2018, o qual através da Portaria R. n° 016, de 05 de fevereiro de 2018, 18 

nomeou os professores Bruno Pedroso e Ana Claudia Garabeli Cavalli 19 

Kluthcovsky, para exercerem as funções de Coordenador e Vice-Coordenadora 20 

do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências da Saúde da 21 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, com mandatos no período de 22 

16 de fevereiro de 2018 a 15 de fevereiro de 2020; Termo de Posse nº 23 

02/2018, o qual através da Portaria R. n° 107 de 02 de abril de 2018, nomeou 24 

as professoras Jacy Aurelia Vieira de Sousa e Caroline Gonçalves Pustiglione 25 

Campos, para exercerem as funções de Coordenadora e Vice-Coordenadora 26 

do Curso de Enfermagem, com mandatos no período de 06 de abril de 2018 a 27 

04 de abril de 2020;  e, Termo de Posse nº 03/2018, o qual  através da Portaria 28 

Setorial SEBISA n° 11,  de 23 de março de 2018, a professora Dionízia Xavier 29 

Scomparim foi nomeada para exercer a função de Representante Docente 30 

junto ao Colegiado Setorial do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde,  com 31 

mandatos no período de 06 de abril de 2018 a 05 de abril de 2020.  Após 32 

lavrado os termos de posse e exercício, o Colegiado Setorial manifestou boas-33 

vindas aos membros nomeados, ressaltando o compromisso dos chefes e dos 34 

coordenadores frente às normas e diretrizes da Universidade. Na sequência, foi 35 

apresentada foi apresentada a ata nº 02/2018 para apreciação, e não havendo 36 
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objeções, foi aprovada. Dando prosseguimento à reunião foram apresentados 37 

os seguintes processos: 1) Processo nº: 19.625/2017, interessado Paulo Sérgio 38 

Ribeiro, relatado pelo professor Carlos Maurício Zaremba. Disse que se tratava da 39 

apresentação do relatório referente a participação no “XXXI Congreso de la 40 

Associación Latinoamerica de Sociología – ALAS 2017”, realizado em Montevideo, 41 

Uruguai.  Homologado. 2) Processo nº: 04019/2018, interessado Marcelo de Oliveira 42 

Dreweck, relatado pela professora Fabiana Postiglione Mansani, que  solicitou a 43 

homologação da Portaria Setorial SEBISA nº 14, de 28 de março de 2018, que 44 

aprovou ad referendum deste Colegiado Setorial, o afastamento das respectivas 45 

atividades para participar do ARSS 2018 Annual Meeting, a ser realizado em 46 

Washington, Estados Unidos, no período de 19 a 30 de abril de 2018. Homologado. 3) 47 

Processo nº: 01577/2018, interessado Alessandro Dourado Loguercio, relatado pela 48 

professora Márcia Helena Baldani Pinto, que informou que tratava-se da apresentação 49 

do relatório referente a participação na Reunião Anual da Associação Americana de 50 

Pesquisas Odontológicas. Homologado. 4) Processo nº: 01578/2018, interessado 51 

Alessandra Reis Silva Loguercio, relatado pela professora Márcia Helena Baldani 52 

Pinto, que informou que tratava-se da apresentação do relatório referente a 53 

participação na Reunião Anual da Associação Americana de Pesquisas 54 

Odontológicas. Homologado. 5) Processo nº: 03940/2018, interessado Alessandro 55 

Dourado Loguercio, relatado pela professora Márcia Helena Baldani Pinto, que 56 

solicitou a homologação da Portaria Setorial SEBISA nº 20, de 06 de abril de 2018, 57 

que aprovou ad referendum deste Colegiado Setorial, o afastamento integral das 58 

respectivas atividades para participar do “ VII Congresso Internacional de Odontologia 59 

2018”, a ser realizado em Tarija, Bolívia, no período de 13 a 15 de abril de 2018. 60 

Homologada. 6) Processo nº: 03941/2018, interessado Alessandro Dourado 61 

Loguercio, relatado pela professora Márcia Helena Baldani Pinto, que solicitou a 62 

homologação da Portaria Setorial SEBISA nº 21, de 06 de abril de 2018, que aprovou 63 

ad referendum deste Colegiado Setorial, o afastamento integral das respectivas 64 

atividades para participar de Evento Científico do Instituto de Investigation de la 65 

Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo de la Universidad Tecnologica 66 

Equinocial, a ser realizado em  Quito, Equador, no período de 18 a 23 de abril de 67 

2018. Homologado. 7) Processo nº: 01359/2018, interessada  Clóris Regina Blanski 68 

Grden, relatado pela  professor Jacy Aurélia Vieira de Souza e trata da solicitação 69 

de liberação das atividades docentes para participar do 4th IPLeiria’s International 70 

Health Congress, a ser realizado em Leiria, Portugal, no período de 07 a 13 de maio 71 

de 2018. Aprovado. 8) Processo nº: 22.253/2017,  interessada Ana Luzia Rodrigues, 72 

relatado pela professora Jacy Aurélia Vieira de Souza, que informou que a matéria 73 

refere-se a solicitação de afastamento integral das atividades docentes a fim de 74 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AOHY_pt-BRBR708BR709&q=Evento+Cient%C3%ADfico+do+Instituto+de+Investigation+de+la+Facultad+de+Ciencias+de+la+Salud+Eugenio+Espejo+de+la+Universidad+Tecnologica+Equinocial&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9JaAt7DaAhUMhJAKHZTQC2cQvgUIJSgB
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AOHY_pt-BRBR708BR709&q=Evento+Cient%C3%ADfico+do+Instituto+de+Investigation+de+la+Facultad+de+Ciencias+de+la+Salud+Eugenio+Espejo+de+la+Universidad+Tecnologica+Equinocial&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9JaAt7DaAhUMhJAKHZTQC2cQvgUIJSgB
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AOHY_pt-BRBR708BR709&q=Evento+Cient%C3%ADfico+do+Instituto+de+Investigation+de+la+Facultad+de+Ciencias+de+la+Salud+Eugenio+Espejo+de+la+Universidad+Tecnologica+Equinocial&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9JaAt7DaAhUMhJAKHZTQC2cQvgUIJSgB
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realizar curso de doutorado junto ao Programa de Pós Graduação em Tecnologia em 75 

Saúde, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, por um período de 18 meses. 76 

Aprovado.  9) Processo nº: 20.928/2018,  interessado Marcos Ricardo da Silva 77 

Rodrigues, relatado pela professora Fabiana Postiglione Mansani, e trata da  78 

solicitação afastamento integral das atividades docentes a fim de cursar pós-doutorado 79 

junto à Universidade de Yale, na cidade de NewHaven, nos Estados Unidos, no 80 

período de agosto/2018 a agosto/2019, porém, condicionado a data de aprovação do 81 

Conselho de Administração. Aprovado. 10) Processo nº: 05555/2018 interessada 82 

Priscileila Colerato Ferrari, relatado pela professora Fabiana Postiglione Mansani, e 83 

refere-se à solicitação de afastamento integral das atividades docentes a fim de 84 

participar do evento “2018 Controlled Release Society Annual Meetting & Exposition”, 85 

a ser realizado em Nova York, EUA., no período de 19 a 27 de julho de 2018. 86 

Aprovado. 11) Processo nº: 02813/2018, interessado Nei Alberto Salles Filho,  que se 87 

refere a apresentação do relatório final de Estágio Pós-Doutoral realizado na 88 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Ponta Grossa. Após analise 89 

da Comissão Setorial constituída pelos professores Michele Dietrich Moura Costa, 90 

Gonçalo Cassins Moreira do Carmo e Erildo Vicente, esta apresentou parecer 91 

favorável a aprovação do relatório. Aprovado. 12)  Processo nº: 02173/2018, 92 

interessado a Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, que apresentou 93 

proposta de extensão do Curso de Medicina na cidade de Santo Antônio da Platina, 94 

Pr. Matéria relatada pela professora Fabiana Postiglione Mansani, que informou o 95 

Curso de Medicina optou pela não instalação da extensão na cidade de Santo Antônio 96 

da Platina, uma vez que o número de docentes qualificados lotados no Departamento 97 

é limitado, além da dificuldade de contratação e da distância entre as duas cidades. 98 

Os senhores membros deste Colegiado concordaram com a decisão do de 99 

Departamento de Medicina e indefiram a solicitação. Na sequência, a presidente da 100 

sessão perguntou se haviam processos para serem incluídos na pauta, e não 101 

havendo manifestações, deu início aos informes diversos, tratando dos 102 

seguintes assuntos: 1) Advertiu  que a partir da próxima reunião, a pauta e o 103 

ata das reuniões do Colegiado Setorial serão disponibilizados através da 104 

página do SEBISA.  2) Informou que a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 105 

Institucional e Tecnológico da UEPG  - FAUEPG comunicou a existência de um 106 

recurso na conta deste Setor, oriundos do superavit dos convênios com os 107 

Programas de Pós-Graduação. Sugeriu que este fosse utilizado para a 108 

confecção de expositores externos, para a área de zoologia, solicitados pela 109 

professora Susete Wambier Crhisto, considerando as visitas escolares que 110 

recebem. Disse que estes ficariam próximos a Manarin, e que uma parte do 111 

recurso seria utilizado para a compra do material necessário para a confecção 112 
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dos expositores. Não havendo manifestações contrárias, a matéria foi 113 

aprovada. Finalizada a pauta, a professora Fabiana Postiglione Mansani 114 

convidou a professora Rosana Casagrande, do Departamento de Pedagogia, para 115 

apresentar o Programa Rádio Programet, em parceria com a Rádio T, que iria estrear 116 

em 02 de maio de 2018, e estaria no ar todas as quartas-feiras, das 19:00 as 21:00 117 

horas. Explicou que a proposta é levar informações aos ouvintes, através de áudios 118 

curtos e de fácil entendimento, que tragam informações relevantes de diversas áreas. 119 

Destacou ainda, que por ser transmitido por uma emissora de rádio, este terá grande 120 

alcance na população. Os senhores membros se interessaram projeto e se 121 

comprometeram divulgá-lo em seus departamentos. Em seguida, a professora 122 

Fabiana agradeceu a presença da professora Rosana Casagrande e informou que o 123 

Setor iria colaborar com o projeto.  Dando continuidade a reunião, a senhora 124 

presidente comunicou que iriam participar dessa reunião as duas chapas que estavam 125 

concorrendo à reitoria da UEPG. A primeira chapa a apresentar suas propostas foi a 126 

chapa “UEPG: Transformar é preciso”, composta pelos professores Marcelo Engel 127 

Bronosky, candidato a reitor e Almir Nabozny, candidato a vice-reitor. Iniciando sua 128 

apresentação, o professor Almir Nabozny justificou a ausência do professor Marcelo 129 

Engel Bronosky, esclarecendo que este estava participando de um Congresso. Após, 130 

se mostrou solidário ao Setor, referindo ao fato ocorrido no dia 06 de abril de 2018, e 131 

após, parabenizou este setor pela ação desenvolvida no Terminal Central. Em 132 

seguida, iniciou a apresentação das propostas da chapa, informando que pretendem 133 

integrar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI ao Sistema Eletrônico de 134 

Informações – SEI, visando maior transparência do processo. Informou que 135 

pretendem criação de um projeto de atenção à saúde do servidor (docente e 136 

técnico), a ser desenvolvido por profissionais da saúde e de assistência social, 137 

bem como viabilizar a implantação de uma Unidade Básica de Saúde no 138 

Campus de Uvaranas. Além disso, o trabalho desenvolvido no Centro de 139 

Auxílio e Orientação ao Estudante (CAOE), a partir da ampliação da equipe 140 

especializada para dar atenção integral aos estudantes. Em relação à pós-141 

graduação, ressaltou que a chapa se compromete com a garantia de 142 

infraestrutura para a pesquisa, de modo que haja condições adequadas de 143 

trabalho e estudo. Disse ainda, que a pós-graduação na UEPG tem avançado, 144 

mas requer uma política institucional de garantia de condições de trabalho, pois 145 

entendemos que a infraestrutura básica deve ser assegurada pela instituição e 146 

não pela captação individual de recursos junto às agências de fomento. O 147 

professor Almir, relatou também que em visita ao Núcleo Avançado de Estudos 148 

da Vida – NAEVI tomou conhecimento do projeto para a construção de sua 149 

nova estrutura, e que este está travado devido à necessidade de projetos 150 
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complementares. A professora Dionizia Xavier Scomparin manifestou-se, 151 

informando que fez parte da comissão de estudos para a construção do NAEVI, 152 

e que em 2015, a Secretaria Estadual de Saúde teria divulgado a liberação 153 

uma verba no valor de R$ 4.000.000,00, que não foram liberados devido a falta 154 

desses projetos complementares. O professor Almir informou que se a chapa 155 

Transformar é preciso for eleita, irão retomar as negociações para a construção 156 

do referido Núcleo. Em relação à segurança nos campus da UEPG, destacou 157 

ser uma demanda urgente, e que pretendem melhorar o sistema de iluminação 158 

da UEPG, além de ampliar a contratação de pessoal para realizar a segurança. 159 

Disse também, que planejam promover ações que possibilitem a integração 160 

entre os diferentes blocos do Campus de Uvaranas, bem como a maior 161 

circulação de veículos institucionais, a fim de garantir a segurança efetiva para 162 

a comunidade universitária. Finalizada a fala do candidato a vice-reitoria, Almir 163 

Nabozny, a professora Fabiana Postiglione Mansani apresentou os projetos 164 

propostos pela atual gestão do SEBISA, sendo eles: a construção do Núcleo 165 

Avançado da Vida; a reestruturação/reparo do piso do Bloco M; o projeto da 166 

criação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS -UEPG) dentro do Campus 167 

Uvaranas dessa Universidade, em parceria com a Secretaria Municipal de 168 

Saúde; o projeto de ampliação do Estacionamento do Bloco M; o projeto de 169 

construção de um anexo de salas de aulas. Após a apresentação das 170 

demandas gerais do Setor, solicitou que se eleitos, apoiassem estes projetos 171 

que são importantes não só para o Setor, mas para toda a Universidade. A 172 

professora Fabiana Postiglione Mansani questionou ainda, quais eram os 173 

planos da Chapa 3 para o Centro de Convivência, e foi informada pelo 174 

professor Almir que eles pretendem transformar ali em um espaço efetivo de 175 

convivência, com condições de permanência para estudo, com livrarias, 176 

papelarias, serviço de fotocópias, além de cantinas e restaurantes 177 

coorporativos, em parceria com a IESOL, visando o fortalecimento da 178 

agropecuária local e que ofereçam alimentação variada, saudável e 179 

economicamente viável. O professor Bruno Pedroso, expôs que é professor 180 

lotado no Departamento de Educação Física e que atualmente atua como 181 

professor junto ao Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais e como 182 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, e relatou 183 

que esta lotado em um departamento que não possui Pós-Graduação, o que 184 

considera um empecilho ao desenvolvimento do departamento, além de ser 185 

coordenador de um Programa de Pós Graduação que possui conceito 3, o que 186 

significa um impasse para a garantia de verbas, bolsas, ascensão do PPG e 187 

para a criação de novos programas. Perguntou se já teriam analisado como 188 



 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus em Uvaranas – Bloco M. 
CEP 84030-900 Ponta Grossa Paraná 

Fone (42) 3220-3101 / 3220-3100 sebisasec@uepg.br 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Setor de Ciências Biológicas e da Saúde

enfrentar este problema, uma vez que é necessário conciliar estas questões a 189 

uma verba reduzida. O professor Almir disse reconhece que o PROAP/UEPG 190 

já foi um grande avanço para a Pós-Graduação, e revelou o compromisso de 191 

mantê-lo. Considera relevante também a elaboração de critérios para a 192 

distribuição de bolsas da CIPG, que passou a incentivar os programas de pós- 193 

graduação com conceito 3. Disse que a questão da pós-graduação é 194 

complicada, por estar vinculada com recursos federais, mas que estão 195 

estudando uma forma de viabilizar uma melhor estruturação do Escritório de 196 

Relações Internacionais, com a PROPESP, visando prestar assessoria para a  197 

capacitação de recursos que não sejam aqueles via editais da CAPES,  que 198 

muitas vezes não são pleiteados devido a burocracia. Pretendem assessorar 199 

os processos burocráticos para agilizar a capacitação de recursos para a pós 200 

graduação oriundos de outras formas de financiamento para pesquisa.  201 

Encerrando a apresentação, o professor Almir agradeceu a oportunidade de  202 

participar da reunião deste Colegiado Setorial, e disse que a chapa se preparou 203 

para concorrer as eleições para reitoria, e convidou todos a votarem na chapa 204 

3 “Transformar é preciso”, composta pelos professores Marcelo e Almir, no dia 205 

17 de maio.  Finalizada a apresentação das propostas, a professora Fabiana 206 

Postiglione Mansani agradeceu a presença do professor Almir Nabozny. Dando 207 

sequência a reunião, compareceu ainda para apresentar suas propostas a 208 

chapa Somos UEPG, composta pelos professores Miguel Sanches Neto e 209 

Everson Augusto Krum, candidatos a reitor e a vice-reitor, respectivamente. 210 

Dando inicio a apresentação, o professor Miguel Sanches dispensou a 211 

apresentação, considerando que já havia exposto as propostas da chapa nas 212 

reuniões departamentais, e sugeriu que eles respondessem os 213 

questionamentos dos membros deste Colegiado. A professora Fabiana 214 

Postiglione Mansani foi a primeira a se manifestar, e expôs os projetos de 215 

autoria da atual gestão do SEBISA, iniciando com a maior demandado setor, 216 

que refere-se a questão da sala de aulas. Este projeto propõe construção do 217 

anexo de salas de aula, junto ao bloco M, com salas modulares, áreas de 218 

convivência, central de apoio didático e toda estrutura necessária. O segundo 219 

projeto propõe a ampliação do estacionamento do Bloco M. Outro projeto é o 220 

da construção de um complexo de saúde, na forma de uma Unidade Básica de 221 

Saúde. Informou que já possui o aceite da Secretaria Municipal de Saúde, 222 

inclusive para alterar a territorialização, e atender a população do entorno do 223 

campus, e também a comunidade interna. Além disso, destacou que a 224 

implantação desta UBS irá gerar um fantástico campo de estágio em atenção 225 

primária. Expôs ainda, o projeto da construção do Núcleo Avançado de 226 
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Estudos da Vida, mencionando que falta um projeto complementar para a 227 

liberação do recurso oriundo da Secretaria Estadual de Saúde. Mostrou 228 

também, o projeto de substituição do Bloco M, principalmente da parte mais 229 

antiga do Bloco M. Outro projeto é o da recuperação da pista de atletismo, que 230 

se configura como um espaço didático para o curso de Educação Física. A 231 

professora Fabiana ressaltou ainda que as demandas sejam muitas, e que 232 

gostaria que o Setor fosse lembrado para a recuperação das nossas estruturas 233 

e nos dar melhores condições de trabalho. Em seguida, a professora Dioníza 234 

Xavier Scomparin, referindo-se ao projeto da construção do NAEVI, informou 235 

que foi constituída uma comissão para elaborar o planejamento para a 236 

construção, e que após o projeto concluído e com a liberação de recursos pela 237 

SESA, o projeto não foi executado devido à falta de um projeto complementar. 238 

Ressaltou que atualmente o NAEVI está em local inapropriado para o 239 

desenvolvimento das pesquisas. O professor Miguel Sanches Neto ressaltou a 240 

importância de a reitoria conhecer o potencial e a dimensão de cada setor de 241 

conhecimento, e tentar investir de forma proporcional. Falou que dos projetos 242 

apresentados, disse que o projeto da UBS está em sintonia com a proposta da 243 

chapa, e que esta talvez fosse uma prioridade para atuar, pois já dialogaram 244 

com o prefeito Marcelo Rangel, que se comprometeu em investir nesse projeto, 245 

porém tínhamos pensado em uma proporção menor. Disse ainda, que a partir 246 

da celebração de um convênio guarda-chuvas, várias outras atividades 247 

poderiam ser desenvolvidas em parceria com a prefeitura, exemplificando com 248 

a criação em um Campus Parque, com opções de lazer, fazendo com que ele 249 

efetivamente se integre à cidade. Disse que a partir do momento que a UEPG 250 

abra seu espaço para a comunidade, a prefeitura poderá realizar investimentos 251 

no campus. A professora Fabiana Postiglioni Mansani, faltou sobre a questão 252 

das manutenções, pois devido ao tamanho da estrutura do Setor, este tem 253 

algumas especificidades, ressaltando que quase diariamente uma equipe da 254 

PRECAM necessita vir ao Bloco realizar alguma manutenção. Qual a proposta 255 

para facilitar a gestão da manutenção. O professor Everson Augusto Krum 256 

destacou que pretendem adotar um modelo que já funciona no HURCG, 257 

através de um contrato de manutenção. Em relação ampliação do número de 258 

salas de aulas, o professor Miguel Sanches Neto destacou que para amenizar, 259 

de forma imediata a situação, estão sendo construídas salas de aulas no andar 260 

superior do HURCG, ressaltando que este projeto está sendo desenvolvido 261 

com recursos SESA, e que por isso estas serão construídas no Hospital. 262 

Destacou ainda, que entende que estas salas não suprem toda a demanda, 263 

mas que de amenizam a situação forma emergencial, e que têm um projeto de 264 
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melhorias e expansão de salas de aula. Disse ainda, que pretendem constituir 265 

uma comissão de avaliação dos espaços didáticos, visando o planejamento do 266 

crescimento dos espaços didáticos, de forma prioritária em todos os setores. A 267 

professora Márcia Helena Baldani Pinto destacou que também é necessária a 268 

ampliação de espaços para a permanência dos professores e orientação aos 269 

acadêmicos.  Dando sequência, a professora Fabiana Postiglione Mansani 270 

perguntou como os candidatos da chapa Somos UEPG pretendem empregar 271 

as metas lançadas pelos setores de conhecimento no Plano de Avaliação 272 

Institucinal – PDI. O candidato a reitoria, professor Miguel Sanches Neto 273 

expressou que sente que há uma compartimentação na discussão do PDI, que 274 

muitas vezes inviabiliza a própria execução. Para evitar isso, acredita que a 275 

reitoria deveria estar mais próxima durante o processo de construção do PDI, 276 

pois muitas vezes este se torna inexeqüível devido à atual situação das 277 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná. Além disso, pretendem 278 

dar uma maior visibilidade ao orçamento da Universidade, para que os setores 279 

possam se planejar com um maior conhecimento da disponibilidade de 280 

recursos. Prosseguindo a reunião o professor Bruno Pedroso perguntou sobre 281 

o posicionamento da chapa frente a situação dos Programas de Pós-282 

Graduação, que enfrentam problemas para a abertura de novos programas e 283 

para a melhoria dos programas já existentes. O professor Miguel explicou que 284 

pretendem duplicar os valores para as apresentações de trabalho, que 285 

impactam diretamente nos programas e também pretendem aumentar, 286 

progressivamente, os valores do PROAP/UEPG. Ressaltou que para isso, 287 

pretendem estabelecer um teto para a realização de viagens administrativas, 288 

para uma melhor distribuição dos valores destinados a participação em 289 

eventos. Disse que iriam realizar a estruturação de uma secretaria de revistas 290 

acadêmicas, além de disponibilizar um auxilio em publicações em revistas 291 

internacionais, e realizar a assinatura de grandes revistas, o que possibilitaria a 292 

publicação dos trabalhos realizados pelos docentes. Acreditam que estas 293 

ações impactarão diretamente na melhoria da Pós-Graduação. Logo após, a 294 

professora Fabiana Postiglione Mansani questionou quais os planos dos 295 

candidatos para o Centro de Convivência, e o professor Miguel Sanches Neto 296 

disse que não possuem uma proposta fechada para o local, e disse que para 297 

aquele local existem 2 ou 3 possibilidades. A primeira seria a ampliação do 298 

Restaurante Universitário, a segunda possibilidade seria a ocupação do espaço 299 

pelas empresas juniores e incubadoras, e a terceira seria a de transformar o 300 

local em uma praça de alimentação, com empresas terceirizadas. A professora 301 

Fabiana relatou ainda, quem reunião do Conselho de Administração, foi 302 



 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus em Uvaranas – Bloco M. 
CEP 84030-900 Ponta Grossa Paraná 

Fone (42) 3220-3101 / 3220-3100 sebisasec@uepg.br 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Setor de Ciências Biológicas e da Saúde

informado que a mudança da biblioteca levará em torno de 15 dias, e que será 303 

realizada no recesso de julho. Disse que este fato a preocupa, pois neste 304 

período o Curso de Medicina, que possui um calendário diferenciado, estará 305 

em período de provas finais. Solicitou ainda, o auxilio dos candidatos para a 306 

aprovação do ajuste do calendário do Curso de Medicina ao calendário geral 307 

da UEPG. O professor Miguel disse que podem tentar negociar coma 308 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior uma carga 309 

horária adicional por um período de 6 meses, para realizar essa modificação. 310 

Ressaltou que em relação à biblioteca, pretendem solicitar a atual gestão da 311 

reitoria para a constituição de uma equipe de transição, para que possam 312 

participar da definição do que será feito como espaço. Dando prosseguimento 313 

a reunião, a professora Fabiana Postiglione Mansani questionou sobre o 314 

posicionamento da chapa em relação à segurança. O professor Miguel 315 

Sanches Neto informou que pretendem construir o Campus Parque, em 316 

parceria com a prefeitura municipal de Ponta Grossa, e assim aumentar o fluxo 317 

de pessoas que transitam no campus. Disse ainda, que a pedido da seção de 318 

vigilância, pretendem fechar o portão principal do campus após às 23:00 horas, 319 

pois após este horário não são realizadas atividades no campus e este seria 320 

utilizado de forma inadequada pela comunidade, além de melhorar a 321 

iluminação no campus. Ressaltou que o projeto da rota segura é emergencial, 322 

pois não resolve o problema de forma definitiva. Finalizando os 323 

questionamentos do Setor, a professora Fabiana solicitou que haja um maior 324 

investimento em tecnologia, pois as novas diretrizes curriculares dos cursos 325 

preveem o trabalho com metodologias ativas, porém os equipamentos da 326 

universidade não possibilitam esse tipo de trabalho. Foi informada que a chapa 327 

pretende realizar um contrato de manutenção, a exemplo do realizado com as 328 

impressoras, que a princípio contemplaria apenas os multimídias, mas que 329 

pretendiam ampliar para os demais equipamentos. Encerrando a apresentação, 330 

os professores Miguel Sanches Neto e Everson Augusto Krum solicitaram o 331 

apoio dos professores nas eleições do dia 17 de maio, e agradeceram a 332 

oportunidade de exporem suas propostas a este Colegiado Setorial. Nada mais 333 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Tatiana Possidonio 334 

Moreira lavrei a presente ata que depois de aprovada, será assinada pelos 335 

presentes. Sala de reuniões, em 20 de abril de 2018.  336 
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