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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao 1º dia do mês de junho de dois mil e vinte às dez horas, teve início a 2ª Reunião ordinária virtual do
Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade, via Teams. Estiveram presentes os professores: Dr.ªAdriana
Martinelli Seneme, Dr. Afonso Takao Murata, Dr. Arthur Arrobas Martins Barroso, Dr. Atila Francisco
Mogor, Dr. Cícero Deschamps, Dr.ªClaudete Reisdorfer Lang, Dr.ªCristina Gonçalves de Mendonça,
Dr.ªDaniella Nogueira Moraes Carneiro, Dr.ªFrancine Lorena Cuquel, Dr. Henrique da Silva Silveira
Duarte, Dr. João Carlos Bespalhok Filho, Dr. Leandro Flávio Carneiro, Dr. Lino Bittencourt Monteiro,
Dr.ªLouise Larissa May De Mio, Dr.ªLucimeris Ruaro, Dr. Luiz Alberto Kozlowski, Dr. Luiz Antonio
Biasi, Dr.ªMaristela Panobianco Vasconcellos, Dr. Mauro Brasil Dias Tofanelli, Dr.ªRenata Faier
Calegario, Dr. Ricardo Augusto de Oliveira. Havendo número legal de presentes o Sr. Presidente, Prof. Dr.
Afonso Takao Murata, declarou aberta a sessão. PAUTA: 01) Aprovação da ata 1ª ordinária virtual de
2020: foi comentada a ata, que havia sido enviada por e-mail para os integrantes do Departamento para
que fizessem sua apreciação. O texto foi aprovado por unanimidade. 02) Processo SEI nº
23075.024215/2020-08, pedido de redistribuição do Prof. Dr. PAULO ROGÉRIO BELTRAMIN DA
FONSECA, da Universidade Federal do Amazonas. Após apresentação de parecer da comissão de
planejamento foi relatado que o Departamento possui um professor da Linha de Forragicultura em vias de
contratação e está abrindo o concurso de Biotecnologia (linha importante para o desenvolvimento de
Departamento, frente as novas demandas tecnológicas na Agricultura), sendo portanto o perfil desta vaga
de transferência fora/distante das atuais demandas do Departamento e da Linha. Colocado em votação, por
unanimidade, os membros foram contrários a solicitação de redistribuição do referido docente para o
Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade. 03) Processo nº 23075.023869/2020-14 – Solicitação de
abertura de concurso público para provimento de 1(uma) vaga para carreira do magistério superior adjunto
A - Área de Conhecimento: Biotecnologia Vegetal – Definição "áreas afins" do Doutorado, conforme o
Art. 4º da Resolução 66-A/16-CEPE - Informar o local e horários para as inscrições: Local de inscrições
Direção do Setor de Agrárias – Rua dos Funcionários, 1540 – Juvevê – Cep: 80.035-050 – Horário
inscrições: das 9:00 às 12:00 – 13:30 às 17:00. O item foi retirado de pauta para melhor análise da
comissão de planejamento. 04) Apresentação das propostas elencadas pelas linhas de pesquisa para
utilização do NIMAD pelo DFF. Foi apresentado pela comissão de planejamento as propostas de cada
linha: em consulta a área de fitossanidade foi sugerido que a área fique para uma reestruturação de área
administrativa da PG e do DFF incluindo uso administrativo também para o caso do projeto Cana. Assim
seriam liberados alguns espaços no DFF que podem ser alocados para outras finalidades. Caso não tenham
outras propostas mais robustas sugiro levarmos esta para discussão em plenária departamental. Sobre os
laboratórios todos já estão elaborando os POPs e as regras de uso visando segurança e também demandas
de atividades para cada um dos técnicos considerando o que é da função e demandas específicas para
atender o fluxo dos laboratórios. Manejo de Culturas após consulta sobre provável uso do MAD pela área
de agricultura do departamento, somente o Prof. Anibal fez sugestão: "Participei no início quando foi
negociada esta casa por um período de uso deles e que depois esta retornaria para o DFF possivelmente
como base para nossos alunos da Pós-graduação. Assim foi tratado no passado e continuamos com esta
carência para nossos alunos." Horticultura Em  reunião pelo Teams com o Prof. Francine, Atila, Biasi,
Cicero, Daniella e Mauro foi sugerido como possíveis utilizações do NIMAD: Sala para Secretaria do
PGAPV; Sala de estudos para alunos do PGAPV; Sala para professores Seniors; Sala para professores
convidados; Sala para pós-docs; Laboratório de horticultura. 05) Processo SEI 23075.052169/2018-12 -
Análise e aprovação do  TERMO INDIVIDUAL DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO – ALUNO e
NOVO PLANO DE TRABALHO: referente à participação de Tales Romano do Programa de Pós
graduação em Agronomia/Produção Vegetal da UFPR nível pós-doutorado no PROGRAMA DE
PESQUISA EM MELHORAMENTO GENÉTICO DA CANA-DE-AÇÚCAR – UFPR/RIDESA. O pós
doutorando atuará na meta 8 - avaliação e seleção de clones de cana-de-açúcar da fase FE, para o uso
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eficiente do nitrogênio através de experimento em casa-de-vegetação e em campo e estudo da expressão
de transportadores de nitrogênio no período de 05/2020 a 04/2021 e com bolsa mensal de R$ 4.100,00 e
total de R$ 49.200,00. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
reunião e agradeceu a presença de todos e eu, Sandra Regina de Azevedo Kuhn, Secretária do
Departamento, lavrei a presente ata que será assinada pelo presidente. Curitiba, 01 de junho de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por AFONSO TAKAO MURATA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E FITOSSANIDADE - AG, em 25/02/2021, às 10:15,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3327412 e o
código CRC FEAAD5B3.
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