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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 50ª reunião (extraordinária) do Departamento de Sociais e Humanas do Setor Palotina
Universidade Federal do Paraná, realizada em 05 de abril de 2018. Aos cinco dias do mês de abril do
ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões do Bloco Administrativo do Setor Palotina
da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se a plenária do Departamento de Sociais e Humanas - DSH, sob
a presidência do docente decano Roberto Rochadelli. Presente os membros: Ana Paula Ramão da Silva,
Eliana Santana Lisbôa, Leandro Siqueira Palcha, Loriane Trombini Frick, Luiz Carlos Dias, Roberta Chiesa
Bartelmebs e Valdir Rosa. Docente com afastamento: Beatriz Ignatius Nogueira. Justificaram ausência:
Raquel Angela Speck e Valdenir de Souza Pinheiro. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e deu
início à reunião. Ordem do Dia: 1. Discussão acerca de possibilidade de aceitar redistribuição ou
manter concurso para vaga de Licenciatura em Química. Após consideração sobre a possibilidade de se
suspender o concurso do EDITAL Nº 025/18 - PROGEPE, visto não haver nenhuma inscrição homologada
em sua abertura e nos devidos prazos e tendo em vista também o pedido posterior de redistribuição do
professor da UFTM, Dr. Robson Simplício de Souza, o departamento após amplo debate decidiu por
unanimidade suspender o Concurso em questão, a fins de que o pedido do professor solicitante seja
analisado, sendo nomeada a professora Roberta Chiesa Bartelmebs a relatora do processo de pedido de
redistribuição, e que deverá apresentar parecer a ser apreciado em próxima reunião do departamento. Posto
em votação o encaminhamento de suspensão do Concurso EDITAL Nº 025/18 - PROGEPE foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às dezesseis horas e vinte e sete minutos, da qual eu, Elias Naor Schlosser, secretário dos
Departamentos, lavrei a presente ata.
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