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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E FITOSSANIDADE

Ata  da  3ª  Reunião  Extraordinária  do
Departamento  de  Fitotecnia  e  Fitossanidade
do  Setor  de  Ciências  Agrárias  da
Universidade Federal do Paraná.

Aos 27 dias  do mês de  setembro de dois  mil  e  dezenove às  oito  horas  e
quarenta minutos, teve início a 3ª Reunião Extraordinária do Departamento de
Fitotecnia e Fitossanidade, na sala de reuniões do DFF. Estiveram presentes
os professores: Drª. Adriana Martinelli Seneme, Dr. Afonso Takao Murata, Dr.
Anibal de Moraes, Dr. Átila Francisco Mógor, Dr. Bruno Portela Brasileiro, Dr.
Cícero Deschamps, Dr.ª Claudete Lang, Dr.ª Cristina Gonçalves de Mendonça,
Dr.ª Daniella Nogueira Moraes Carneiro, Dr.ª Francine Lorena Cuquel, Dr. João
Carlos Bespalhok Filho, Dr. Leandro Flávio Carneiro, Dr.ª Lucimeris Ruaro, Dr.
Luiz Antonio Biasi,  Dr.  Mario  Nieweglowski  Filho,  Dr.ª  Maristela Panobianco
Vasconscellos,  Dr.  Oswaldo  Teruyo  Ido.  Dr.ª  Renata  Faier  Calegario,  Dr.
Wilson  Loureiro.  Justificaram a  ausência  os  professores  Dr.  Arthur  Arrobas
Martins  Barroso,  Dr.ª  Louise  Larissa  May  De  Mio  e  Dr.  Mauro  Brasil  Dias
Tofanelli. Havendo número legal de presentes o Sr. Presidente declarou aberta
a  sessão.  PAUTA:  01)  Pedidos  de  redistribuição,  processos:
23075.067171/2019-69 e  23075.159717/2017-45.  Prof. Bruno abriu a reunião
apresentando e agradecendo a presença dos convidados Prof.  Dr.  Amadeu
Bona Filho,  Diretor do Setor  de Ciências Agrárias;  Pró-Reitor  de Gestão de
Pessoas Douglas Ortiz Hamermuller; e a Coordenadora de Planejamento de
Pessoal da Progepe Terezinha Milhorin de Britto Moretti. Prof. Bruno explicou
que pediu uma reunião extraordinária por acreditar que o assunto é urgente e
deve-se começar a discutir o mais breve possível. Passou a palavra ao Prof.
Bona que falou sobre a situação atual da universidade e do setor. Ele falou
sobre vagas de docentes e técnicos.  O Pró-Reitor explicou que não haverá
concurso  se  não  tiver  orçamento,  logo  haverá  redução  de  concursos,  pois
verbas  não  serão  disponibilizadas  para  este  fim.  Disse  que  este  ano  é
impossível a realização de concurso público, devido a IN nº2, de 27 de agosto
de 2019, mas pode ser aberto e esperar que nada mude até o ano que vem.
Com os acontecimentos atuais é provável que ano que vem não seja possível a
realização de concursos, por isso a Progepe está se empenhando em passar
nos departamentos que possuem vagas em aberto para esclarecer dúvidas.
Ele  também falou  sobre a devolução  de uma vaga.  Ficou acordado com o
departamento que na próxima aposentadoria a vaga seria devolvida à Reitoria,
isto aconteceria pela vaga que foi enviada para a universidade de origem do
Prof.  Leandro  Flávio  Carneiro.  Ele  ainda  falou  sobre  redistribuição  e
aproveitamento de concursos da própria UFPR ou de federais que têm sede no
estado  do  Paraná.  Alguns  docentes  tiraram  dúvidas.  A  Coordenadora
Terezinha falou sobre a portaria 1.469 de 2019, do Decreto 9.739 de 2019 e da
Instrução Normativa nº2. Ela também tirou dúvidas dos docentes e falou sobre
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a quantidade de vagas que a universidade perderá com os cargos extintos,
assim que os servidores se aposentarem. Os convidados deixaram claro que
não querem interferir  na abertura ou não do concurso,  vieram apenas para
esclarecer  dúvidas.  Não havendo mais  perguntas,  o  Prof.  Bruno agradeceu
novamente a presença de cada um. Após a saída dos convidados, a reunião
sobre os pedidos de redistribuição começou. Prof. Bruno explicou o pedido do
processo  23075.159717/2017-45,  da  Profa.  Denise  Schmidt,  que  já  havia
solicitado a redistribuição anteriormente, em 2017. O pedido foi encaminhado
aos  docentes  do  departamento,  e  os  docentes  da  área  de  Horticultura
manifestaram-se contrários a vinda, pois no momento não há necessidade de
novos docentes para atuar nas disciplinas, pois não há carga horária para ser
disponibilizada. Colocado em votação, o indeferimento do pedido foi aprovado.
Prof.  Bruno  falou  do  pedido  do  processo  23075.067171/2019-69,  do  Prof.
Gildemberg  Amorim  Leal  Junior,  segundo  colocado  em  outro  concurso  da
Fitotecnia, e trabalha na área de biotecnologia e genética vegetal, que é uma
das áreas que o departamento está cogitando abrir concurso. Ele leu a carta
dos  docentes  da  área  de  biotecnologia  em  que  pediam  para  não  haver
deliberação do assunto. Alguns questionamentos foram feitos e o Prof. Afonso
sugeriu que deveriam discutir  qual  das vagas deveriam abrir concurso, pois
estavam pensando em biotecnologia e forragicultura,  porém o departamento
tem  apenas  uma.  Prof.  Anibal  concordou  com  o  prof.  Afonso,  entretanto
lembrou que a vaga de forragicultura era prioridade. O assunto será trazido
novamente em próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos e eu, Alessandra Aparicio
da Silva Cabral,  Secretária do Departamento, lavrei a presente ata que será
assinada pelo presidente. Curitiba, 27 de setembro de 2019.

Prof. Dr. Bruno Portela Brasileiro
Chefe do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade
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