
ATA DA 3ª REUNIÃO/2019 DO COLSCATE

1) Aos vinte e nove dias de março de dois mil e dezenove, as oito horas e trinta1

minutos, na sala de reuniões do Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia da2

Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Campus em Uvaranas, reuniu-se3

ordinariamente o Colegiado Setorial de Ciências Agrárias e de Tecnologia, sob a4

Presidência da Diretora Profa. Maria Salete Marcon Gomes Vaz, estando5

presentes os membros: Adilson Luiz Chinelatto, Adriana Scoton Antonio Chinelatto,6

Amanda Regina Baptistão Godoy, Arion de Campos Júnior, Benjamim de Melo7

Carvalho, Dierone Cesar Foltran Junior, Idomar Augusto Cerutti, José Carlos8

Ferreira da Rocha, Lucio Marcos de Geus, Marcelo Ferrasa, Marcio Ferreira9

Hupalo, Marina Tolentino Marinho, Osvaldo Mitsuyuki Cintho, Paulo Ferreira10

Carrilho, Renata Dinnies Santos Salem, Sérgio Luiz Schulz, Victor Breno Pedrosa11

e ausência justificada dos seguintes membros: Marcos Rogério Szeliga, Wilson12

Massamitu Furuya e Alessandro Nogueira. A presidente deu início à pauta,13

colocando para apreciação a ata 02/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. A14

Professora Salete designou o Prof. Paulo Ferreira Carrilho para relatar o primeiro15

processo. Processo: 14047/2018. Interessado: Carlos Hugo Rocha. Assunto:16

Relatório de viagem ao Haiti. O relator informou que o professor Carlos Hugo fez17

o relatório de viagem ao Haiti, cuja viagem foi realizada no período de 12 a18

23/10/2018, onde participou de eventos relativos ao convênio UEPG/Universidade19

Rural de Fundaw - UNIF. O relatório foi aprovado em reunião departamental e o20

relator pediu a aprovação do Colegiado, tendo em vista que o relatório está em21

conformidade com a legislação vigente. Após discussão e votação, foi aprovado22

por unanimidade. O segundo processo foi relatado pelo prof. Paulo Ferreira23

Carrilho. Processo: 17610/2018. Interessado: Carlos Hugo Rocha. Assunto:24

Relatório de participação em evento. O relator informou que o Prof. Carlos Hugo25

participou do 2o. Workshop relativo ao Projeto de Presquisa “Building Economic26

development and social welfare of small farming communities in Paraná, Brazil,27
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trough climate compatible development: the role of bionergy crops”, no período de28

09 a 21 de dezembro de 2018, em Leeds, na Inglaterra. O relatório foi aprovado29

após discussão e votação em reunião tendo em vista que está em conformidade30

com a legislação vigente. O terceiro processo foi relatado pelo prof. Paulo Ferreira31

Carrilho. Processo: 13156/2018. Interessado: Adriel Ferreira da Fonseca. Assunto:32

Relatório de participação em evento. O relator informou que o Prof. Adriel, no33

período de 24 a 27/10/2018, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, participou do I34

Simpósio Internacional de Nutricion Y Fisiologia Vegetal. Após discussão e35

votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. O quarto processo foi relatado36

pela profa. Renata Dinnies Santos Salem. Processo: 02595/2019. Interessado:37

Ana Claudia Barana. Assunto: Liberação das atividades para visita técnica. A38

relatora informou que no período de 24/04 a 08/05/2019, a Prof. Ana Cláudia39

solicitação a liberação das atividades para realizar visita técnica na South China40

Agricultural University, em Guangzhou, na China. A liberação foi aprovada em41

reunião departamental e após discussão e votação, no Colegiado Setorial, foi42

aprovada por unanimidade. O quinto processo foi relatado pela profa. Renata43

Dinnies Santos Salem. Processo: 15891/2018. Interessado: Ivo Mottin Demiate.44

Assunto: Relatório de viagem. A relatora informou que o Prof. Ivo apresentou45

relatório de viagem do período de 17 a 22/12/2018, a Ames/Iowa, nos Estados46

Unidos para participar de reunião técnica na Iowa State University. O relatório foi47

aprovado após discussão e votação em reunião departamental, e após discussão48

e votação, foi aprovado por unanimidade no Colegiado Setorial. O sexto processo49

foi relatado pela Profa. Veronica Oliveira Vianna. Processo: 01904/2019.50

Interessado: Victor Breno Pedrosa. Assunto: Liberação das atividades para viagem51

ao exterior. A relatora informou que o Prof. Victor solicita liberação no período de52

12 a 18/05/2019, para participar de viagem técnica ao Estado de Nebraska,53

Estados Unidos, sem ônus para a UEPG. A liberação foi aprovada após discussão54

e votação em reunião do Colegiado Setorial. O sétimo Processo foi relatado pela55

Profa Veronica Oliveira Vianna. Processo: 01903/2019. Interessado: Victor Breno56
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Pedrosa. Assunto: Liberação das atividades para viagem ao exterior. A Profa.57

Veronica relatou que o Prof. Victor solicita liberação das atividades no período de58

25 a 31/08/2019, para participar do 70th Annual Meeting of The European59

Federatin of Animal Science, a ser realizado em Ghent - Bélgica. No evento será60

apresentado o trabalho “Genotype by environment interaction using reaction norms61

for milk yield in Brazilian Holstein eattle”. O auxílio financeiro será custeado pelo62

CNPq. A liberação foi aprovada por unanimidade após discussão e votação. O63

oitavo processo foi relatado pelo Prof Adilson Luiz Chinelatto. Processo:64

01597/2019. Interessado: André Belmont Pereira. Assunto: Relatório final de Pós-65

Doutorado. O relator informou que o Prof. André realizou seu Pós-Doutorado junto66

ao Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de67

Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ - Universidade de São Paulo - USP e o68

relatório foi elaborado conforme a legislação vigente. A comissão que avaliou o69

relatório foi composta pelo relator Adilson (Presidente), e Amanda Regina70

Baptistão Godoy e Lucio Marcos De Geus. O parecer circunstanciado do relatório71

emitido pela comissão foi aprovado por unanimidade, após discussão e votação.72

O nono processo foi relatado pelo prof. Arion de Campos Junior. Processo:73

04360/2019. Interessado: Albino Szesz Júnior. Assunto: Liberação das atividades74

para viagem ao exterior. O relator informou que o Prof. Albino solicitou a liberação75

das atividades no período de 18 a 25/04/2019, incluindo deslocamento, para visita76

a McGill University, em Montreal, no Canadá. A viagem ocorrerá sem onus para a77

UEPG e as aulas serão reprogramadas .A liberação foi aprovada por unanimidade,78

após discussão e votação. O décimo processo foi relatado pela mesa. Processo:79

01351/2019. Interessado: Pro-Reitoria de Planejamento. Assunto: Indicação de80

representante docente e suplente na CPA. A presidente informou a demanda de81

indicação de membros para integrar a Comissão Própria de Avaliação, com início82

em 02/04/2019 e termino em 02/04/2022. Os professores Raquel Abdallah da83

Rocha Oliveira e Sérgio Luiz Schulz foram indicados para representantes docente84

e suplente, respectivamente. A indicação foi aprovada por unanimidade. O décimo85
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primeiro processo foi relatado pela mesa. Processo: 04540/2019. Interessado:86

Luiz Cláudio Garcia. Assunto: Homologação da decisão da direção para87

pagamento para publicação. A presidente informou que foi aprovado ad88

referendum a solicitação de pagamento de publicação de (dois) artigos na Revista89

International Journal Advanced Engineering Research and Science, no valor de R$90

750,00. O primeiro artigo intitulado “Increasing rates of phosphate fertilizer with91

and without controlled release on corn and soybean in the cerrado region” é de92

autoria do Luiz Cláudio Garcia, Felipe Augusto Rodrigues Vaurof, Welington93

Massinham, Pedro Henrique Weircih Neto, Carlos Hugo Rocha, Thiago Inagacki,94

Jaime Alberti Gomes, Natali maidi de Souza, Lucas Martins Dalzoto e Fernando95

Rodrigues Alves Martins. O segundo artigo intitulado “Labor remuneration in the96

production of ornamental plants” é de autoria de Luiz Cláudio Garcia, Amanda97

Zeny Ferreira, Lucas Veneri Rochinski, André Luiz dos Santos, Pedro Henrique98

Weircih Neto, Carlos Hugo Rocha, Jaime Alberti Gomes, Natali Maidl de Souza e99

Everson Pedro Zeny. Após discussão foi homolagado ad referendum da direção100

setorial. Palavra Livre. A direção solicitou as Chefias Departamentais que101

verifiquem no PDI, os projetos de infraestrutura prioritários e protocolem ao102

SCATE para dar encaminhamento a projetos junto a PROPLAN. Também, foi103

informado que o SCATE vai solicitar o projeto da ampliação do espaço destinado104

ao Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia. Foi informado a respeito da105

contratação de colaboradores e solicitação de demandas de docentes106

devidamente justificadas, conforme orientações PRORH. Foi colocado pela107

presidente que será aberto edital de eleição para representação discentes no108

Departamentos e Colegiados de Curso. A direção salientou que quaisquer109

afastamentos devem ser formalizados. Membros do Colegiado setorial salientaram110

a necessidade de buscar soluções junto a PRORH para os problemas detectados111

no Mapa de Aulas e Atividades dos docentes, tais como carga horária zerada,112

disciplinas condensadas, entre outras. A direção informou que quaisquer113

problemas devem ser formalizados via abertura chamado junto ao NTI. Além disso,114
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a direção terá reunião com a PRORH para tratativas a respeito da política docente.115

Foi colocado que o Whatsapp COLSCATE será utilizado para comunicações116

rápidas e que o mesmo somente deve ter informações inerentes ao Setor, nada117

pessoal deve ser tratado no mesmo. Encerrada a pauta e, não havendo mais118

manifestações, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou119

encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que será assinada por120

todos.121

Adilson Luiz Chinelatto __________________________________122

Adriana Scoton Antonio Chinelatto __________________________________123

Amanda Regina Baptistão Godoy __________________________________124

Arion de Campos Júnior __________________________________125

Benjamim de Melo Carvalho __________________________________126

Dierone Cesar Foltran Júnior __________________________________127

Idomar Augusto Cerutti __________________________________128

Jose Carlos Ferreira da Rocha __________________________________129

Lúcio Marcos de Geus __________________________________130

Marcelo Ferrasa __________________________________131

Márcio Ferreira Hupalo __________________________________132

Marina Tolentino Marinho __________________________________133

Osvaldo Mitsuyuki Cintho __________________________________134

Paulo Ferreira Carrilho __________________________________135

Renata Dinnies Santos Salem __________________________________136

Sergio Luiz Schulz __________________________________137

Victor Breno Pedrosa __________________________________138


