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No dia sete de julho de 2016, às 14h, na sala de reuniões da PROPLAN, o Comitê Gestor do 1 

Fundo de Desenvolvimento Acadêmico – FDA reuniu-se sob a presidência da Profª. Maria 2 

Odette de Pauli Bettega (PROPLAN). Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê 3 

Gestor: Profª. Dione Menz (PROGRAD), Prof. Carlos Eduardo Zacarkim (CEPE), Profª. Vânia 4 

Vicente (PRPPG) além da assistente de Estatística Priscila Stresser (PROPLAN). Item 1 da 5 

Ordem do Dia: Informes. (i) A Professora Maria Odette informou ao Comitê Gestor do FDA 6 

que neste Edital recebemos apenas 3 solicitações de reavaliação de Propostas, todas 7 

relacionadas a aquisição de bibliografia, que foram prontamente justificadas pela Bibliotecária 8 

Vivian Castro Ockner, responsável pelas aquisições no SIBI; ainda demonstrou uma visão 9 

geral e favorável acerca da realização do Edital FDA 2016 Demandas de Fluxo Programado; 10 

(ii) A Profª. Vânia Vicente participou da sua primeira Reunião, representando a PRPPG pois a 11 

Professoa Graciela Inez Bolzon de Muniz estará impossibilitada de comparecer às Reuniões 12 

em virtude de sua candidatura à Vice-Reitora; (iii) A Profª. Iara Thielen justificou sua 13 

ausência em virtude de compromissos da PROEC e encaminhou os pareceres das Propostas 14 

analisadas; (iv) A Servidora Vivian Castro Ockner (SiBi) justificou sua ausência em virtude de 15 

compromissos em sua Unidade. (v) A Professora Ana Paula Cherubim também justificou sua 16 

ausência. Item 2: Análise de Propostas. Edital FDA Demandas de Fluxo Contínuo Tipo A: 17 

(i) Prof. Fabrício Schwanz da Silva-Depto. de Engenharias e Exatas/PL, “Aquisição de 18 

equipamentos, utensílios, vidrarias e reagentes químicos para permitir caracterizar e analisar 19 

a qualidade dos produtos agrícolas, antes, durante e após as operações de pós-colheita 20 

(processamento, secagem e armazenamento) em aulas de laboratório”, a proposta foi 21 

avaliada pelo Comitê Gestor do FDA que decidiu não destinar recursos pois não é de difícil 22 

previsão e poderia ter sido apresentada no Edital FDA Demandas de Fluxo Contínuo Tipo B; 23 

(ii) Profª. Leidi Cecilia Friedrich-Depto. de Engenharia e Exatas/PL, “Aquisição de Materiais 24 

para Desenvolvimento de Aulas Práticas da disciplina de Físico-Química”, a proposta foi 25 

avaliada pelo Comitê Gestor do FDA que decidiu não destinar recursos pois não é de difícil 26 

previsão e poderia ter sido apresentada no Edital FDA Demandas de Fluxo Contínuo Tipo B; 27 

(iii) Prof. Guilherme Felipe Lenz-Depto. de Engenharia e Exatas/PL, “Aquisição de recargas 28 

de gás Argônio para continuidade de uso de equipamento de Espectrometria de Emissão Ótica 29 

por Plasma Acoplado (ICP-OES) em atividades de graduação”, a Proposta foi contemplada 30 

com recursos no valor de R$ 6.835,41 retirando a compra de um cilindro solicitado; (iv) Prof. 31 

Isac George Rosset-Depto. de Engenharia e Exatas/PL, “Aquisição de equipamentos e 32 

materiais para aulas experimentais das disciplinas de Química Orgânica (I e II) e Bioquímica 33 

do Setor Palotina”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 14.578,57; (v) 34 

Prof. Wido H. Schreiner-Departamento de Física/ET, “Aquisição de equipamento de difração 35 

de elétrons para reposição e modernização do Laboratório de Física Moderna dos Cursos de 36 

Graduação em Física e Química”, a proposta foi avaliada pelo Comitê Gestor do FDA que 37 

decidiu não destinar recursos pois não apresentava pregão vigente dos itens pleiteados que é 38 

exigência de Edital e também poderia ter sido apresentada no Edital FDA Demandas de Fluxo 39 

Contínuo Tipo B, já que poderia ter sido Planejada; (vi) Profª Eliane Hermes-Depto. de 40 

Engenharias e Exatas/PL, “Obtenção de equipamentos fundamentais para a realização de 41 

aulas práticas das disciplinas de Gerenciamento de Resíduos e Práticas em Química Ambiental 42 

dos cursos de graduação da UFPR/Setor Palotina”, A Proposta não foi priorizada pois o Comitê 43 

avaliou que existiam muitas Propostas da mesma Unidade com solicitações parecidas e os 44 

itens pleiteados a serem priorizados no FDA devem ter o uso compartilhado ou seja, 45 

laboratórios multiusuários; (vii) Profª. Dircelei Sponchiado-Depto. de Engenharias e 46 

Exatas/PL, “Reposição de equipamentos necessários para execução de aulas práticas das 47 

disciplinas de Engenharia para aquicultura, Elaboração de Projetos Aquícolas e Topografia no 48 

2oSemestre 2016”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 8.926,00 49 

destinado a aquisição de uma unidade do item tanque e uma unidade do item oxímetro; 50 

(viii) Prof. Marcelo Guimarães Ribeiro-Setor Palotina/PL, “Aquisição de material para 51 

levantamento de dados para projeto de pesquisa: Avaliação de séries históricas de 52 

precipitação na sub-bacia do rio Piquiri com auxílio de algoritmos genéticos”, a Proposta foi 53 

contemplada com recursos no valor de R$ 11.500,00; (ix) Prof. Fabiano Bisinella Scheufele-54 

Depto. de Engenharias e Exatas/PL, “Reposição de equipamentos danificados para 55 

implantação/realização de aulas práticas no Laboratório de Cinética e Biorreatores de 56 
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disciplinas profissionalizantes do Curso Superior de Tecnologia em Biotecnologia no Setor 57 

Palotina”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 3.474,00 e recomendou 58 

adotar a nova denominação Engenharia de Energias Renováveis já que Curso Superior de 59 

Tecnologia em Biotecnologia está em extinção; (x) Prof. Rodrigo Perito Cardoso-Depto. de 60 

Engenharia Mecânica/TC, “Conserto do Nanoindenter XP do Laboratório de Propriedades 61 

Nanomecânicas utilizado para medir propriedades mecânicas de filmes finos, revestimentos e 62 

superfícies modificadas”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 35.000,00; 63 

(xi) Profª. Raquel Minuceli Vilvert-Depto. de Engenharias e Exatas/PL, “Aquisição de 64 

equipamentos para compor uma sala de preparo de aulas práticas do bloco da química”, a 65 

Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 7.588,00; (xii) Profª. Orliney Maciel 66 

Guimarães-Depto. de Química/ET,” Aquisição de material permanente e bibliográfico para o 67 

atendimento aos laboratórios didáticos do Curso de Química da UFPR”, recurso não aprovado 68 

pelo Comitê Gestor que considerou que a Proposta não é de difícil previsão e pode ser 69 

solicitada no Edital FDA Demandas de Fluxo Contínuo Tipo B; (xiii) Prof. Wander Mateus 70 

Branco Meier-Depto. de Engenharias e Exatas/PL, “Aquisição de material para apoio didático, 71 

na área de Matemática, para pesquisas relativos aos cursos de Licenciatura em Ciências 72 

Exatas e Licenciatura em Computação, orientados pelo Projeto de Pesquisa: Obstáculos 73 

Didáticos e Epistemológicos na Educação Matemática: O conceito de Números Racionais no 6º 74 

ano do Ensino Fundamental.”, a Proposta não foi contemplada por não ser de difícil previsão, 75 

poderia ter sido planejada e solicitada no Edital FDA Demandas de Fluxo Contínuo Tipo B; 76 

(xiv) Profª. Ivonete Rossi Bautitz-Depto. de Engenharias e Exatas/PL, “Aquisição de 77 

equipamentos para preparo e armazenamento de amostras utilizadas em análises químicas 78 

instrumentais da disciplina de Análise Instrumental”, proposta não contemplada por não ser 79 

de difícil previsão; (xv) Profª. Cibeli da Costa de Moraes Cortez-Hospital Veterinário/PL, 80 

“Aquisição de lavadora ultrassônica para a padronização do processo de limpeza dos 81 

instrumentais cirúrgicos utilizados em atividades de ensino e extensão do Hospital Veterinário 82 

do setor Palotina”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 8.473,50; (xvi) 83 

Prof. Eduardo Luis Cupertino Ballester-Depto. de Zootecnia/PL, “Aquisição emergencial de 84 

motobomba flutuante para atender a área experimental de Maripá, extensão do Setor 85 

Palotinal”, O comitê não destinou o recurso, porém orientou a pleitear o recurso em outra 86 

fonte de fomento em virtude do valor alto e a escassez de recursos; (xvii) Prof. Andersson 87 

Barison-PPG em Química/ET, “Substituição das unidades secadoras das linhas de ar 88 

comprimido do Centro de RMN da UFPR”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor 89 

de R$ 12.000,00 para adquirir uma unidade secadora; (xviii) Prof. Herbert Winnischofer- 90 

PPG em Química/ET, “Aquisição de Consumíveis para a realização de Manutenção Corretiva 91 

dos Espectrômetros Multiusuários de Infravermelho do Departamento de Química”, a Proposta 92 

foi contemplada com recursos no valor de R$ 27.000,00 dando preferência a aquisição dos 93 

consumíveis para reparo dos FTIRs fornecidas exclusivamente pelas empresas Bruker Optics 94 

Inc.; (xix) Profª. Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo-Depto. de Biociências-PL, “Reposição 95 

de equipamentos para o Labiogen afim de atender a demandas das atividades na pós-96 

graduação/pesquisa, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 14.646,96 para 97 

aquisição de um equipamento e os reagentes; Edital FDA Demandas de Fluxo Contínuo Tipo 98 

B: (i) Prof. Thiago Corrêa de Freitas-Curso de Tecnologia em Luteria/SEPT, “Ampliação do 99 

acervo de obras de caráter interdisciplinar voltadas ao Curso Superior de Tecnologia em 100 

Luteria”, a proposta foi contemplada com o valor de R$ 8.000,00 para aquisição de 101 

bibliografia; (ii) Profª. Roberta Chiesa Bartelmebs-Depto. de Sociais e Humanas/PL, 102 

“Popularização e consolidação em estudos em Astronomia e Ensino de Astronomia em 103 

Palotina e Região”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 1633,00 para 104 

aquisição de um projetor; (iii) Prof. Marcelo Risso Errera-Depto. de Engenharia 105 

Ambiental/TC, “Estruturação do Laboratório Didático de Engenharia Ambiental LEA-2”, a 106 

Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 5.970,00 para aquisição de nobreak e 107 

película de proteção; (iv) Prof. Michael Mannich-PPG em Engenharia Ambiental/TC, 108 

“Aquisição de equipamentos para suporte inicial ao Primeiro Programa de Doutorado em 109 

Engenharia Ambiental do Estado do Paraná – PPGEA”, a Proposta foi contemplada com 110 

recursos no valor de R$ 5.000,00; (v) Prof. Luciano Caetano de Oliveira-Curso de Tecnologia 111 

em Aquicultura/PL, “Reparo de equipamentos necessários para execução do Programa 112 
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Aquicultura Sustentável”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 7.860,00; 113 

(vi) Profª Roberta Paulert-Curso de Tecnologia em Biotecnologia/PL, “Aquisição de materiais 114 

para fortalecer as atividades de extensão no Setor Palotina”, a Proposta foi contemplada com 115 

recursos no valor de R$ 7.972,00 para aquisição de uma capela de exaustão e uma phmetro; 116 

(vii) Prof. Marcos Vinicius Oliveira de Assis-Depto. de Engenharias e Exatas/PL, “Aquisição de 117 

Equipamentos para a execução do projeto Licenciar sobre desenvolvimento de jogos 118 

educativos para crianças deficientes visuais”, a Proposta foi contemplada com recursos no 119 

valor de R$ 5.428,90 e recomendou conversar com a Profª. Laura Ceretta Moreira, 120 

coordenadora da CEPIGRAD que possui programa voltado para este fim e ver a possibilidade 121 

de complementar a demanda; (viii) Profª. Raquel Stroher-Curso de Tecnologia em 122 

Biotecnologia/PL, “Aquisição de equipamentos/reagentes para atender laboratórios do Curso 123 

de Tecnologia em Biotecnologia”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 124 

8.000,00 para aquisição de reagentes; (ix) Prof. Marcos Antonio Schreiner-Curso de 125 

Licenciatura em Computação/PL, “Aquisição de material bibliográfico para atender os alunos 126 

do Curso de Licenciatura em Computação do Setor Palotina”, a Proposta foi contemplada com 127 

recursos no valor de R$ 8.000,00 para aquisição de bibliografia; (x) Profª. Setuko Masunari-128 

Depto de Zoologia/BL, “Melhoria dos equipamentos didáticos do Departamento de Zoologia e 129 

atualização do acervo em Zoologia da Biblioteca do Setor de Ciências Biológicas UFPR”, a 130 

Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 8.099,00; (xi) Profª. Elizabeth de 131 

Araujo Schwarz-Depto. de Botânica/BL, “Reposição emergencial de microscópios 132 

estereoscópicos binoculares para as aulas práticas no Laboratório de Sistemática de Plantas 133 

Vasculares e no Laboratório de Morfologia Vegetal para os cursos de graduação atendidos 134 

pelo Departamento de Botânica”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 135 

12.500,00 para aquisição de metade dos itens solicitados; (xii) Profª. Silvia Cristina Osaki-136 

Curso de Medicina Veterinária/PL,” Aquisição de livros para melhorar o defasado acervo da 137 

biblioteca do curso de Medicina Veterinária - Setor Palotina e adequação para o novo projeto 138 

pedagógico”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 12.405,00 para 139 

aquisição de bibliografia; (xiii) Profª. Cynara de Lourdes da Nobrega Cunha-Curso de 140 

Engenharia Ambiental/TC, “Atualização do Material Bibliográfico do Curso de Graduação em 141 

Engenharia Ambiental”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 11.404,10 142 

para aquisição de bibliografia; (xiv) Prof. Jamal Abd Awadallak-Curso de Engenharia de 143 

Bioprocessos/PL, “Aquisição e reposição de equipamentos para implantação/realização de 144 

aulas no Laboratório de Tecnologias de Bioprodutos de disciplinas profissionalizantes do Curso 145 

Superior de Tecnologia em Biotecnologia no Setor Palotina”, a Proposta foi contemplada com 146 

recursos no valor de R$ 3.728,00; (xv) Prof. Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto-Depto. 147 

de Engenharia e Exatas/PL, “Aquisição de equipamentos e material bibliográfico para 148 

experimentação e utilização em projeto de pesquisa em ensino de computação e robótica”, a 149 

Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 12.000,00 para aquisição de um drone 150 

e bibliografia; (xvi) T.A. Aparecida Pereira dos Santos-SiBi/PL, “Atualização de acervo 151 

Bibliográfico”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 8.000,00; (xvii) Prof. 152 

Juliano Cordeiro- Depto. de Ciências Agronômicas/PL, “materiais permanentes e de consumo 153 

para a implementação e consolidação das atividades dos programas e projetos de extensão 154 

do Departamento de Ciências Agronômicas (DCA) - Setor Palotina”, a Proposta foi 155 

contemplada com recursos no valor de R$ 12.500,00; (xviii) Profª. Elisabete Takiuchi-PPG 156 

em Sistemas Costeiros e Oceânicos/PL, “Aquisição de material permanente e de consumo 157 

para viabilizar pesquisas em biologia molecular”, a Proposta foi contemplada com recursos no 158 

valor de R$ 12.500,00; (xix) Profª. Arlete Ana Motter- Curso de Fisioterapia-BL, “Construção 159 

do acervo bibliográfico para o curso de Fisioterapia do Setor de Ciências Biológicas (BL) que 160 

passará por processo de reconhecimento”, o Comitê não concedeu recursos por entender que 161 

o curso de fisioterapia foi amplamente atendido em outros Editais e considerou que o Setor 162 

de Ciências Biológicas pode suprir a aquisição de bibliografia, já que tem a sua disposição a 163 

quantia de R$ 80.000,00 da fonte do FDA; (xx) Profª. Regina Tiemy Kishi-Depto. de 164 

Hidráulica e Saneamento/TC, “Aquisição de equipamentos e materiais imprescindíveis para 165 

implementação de atividades e experimentos didáticos do Projeto de Extensão: Engenharia – 166 

Água & Ação, envolvendo diretamente alunos e disciplinas dos cursos de graduação de 167 

Engenharia Civil e Engenharia Cartográfica, bem como o Programa de Pós-Graduação em 168 
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Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, com comunidades ribeirinhas e instituições 169 

públicas de gestão da água”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 170 

8.000,00; (xxi) Profª. Flávia Lúcia Bazan Bespalhok-Curso de Tecnologia em Comunicação 171 

Institucional/SEPT, “Aquisição de equipamentos para implementação do LAVI – Laboratório de 172 

Áudio, Vídeo e Imagem do Setor de Educação Profissional e Tecnológica e atualização da 173 

bibliografia básica do curso de TCI”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 174 

8.000,00; (xxii) Prof. Hector Rolando Guerra Hernandez-Curso de Historia/CH, “Atualização 175 

do acervo da Biblioteca do Setor de Ciências Humanas na área de História”, a Proposta foi 176 

contemplada com recursos no valor de R$ 6.000,00; (xxiii) Prof. Leandro Paiola Albrecht-177 

PPG em Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais/PL, “Aquisição de equipamentos para 178 

iniciar as atividades de pesquisa do novo programa de mestrado em Tecnologias de 179 

Bioprodutos Agroindustriais da UFPR- Setor Palotina”, a Proposta foi contemplada com 180 

recursos no valor de R$ 8.000,00; (xxiv) Prof. Márcio Henrique de Sousa Carboni-Depto. de 181 

Expressão Gráfica/ET, “Aquisição de equipamentos e insumos para efetiva implantação do 182 

LAMP (Laboratório de Modelagem e Prototipagem) do DEGRAF e Maquetaria do Curso de 183 

Expressão Gráfica (CEGRAF)”, O Comitê não destinou recurso para esta Proposta visto que já 184 

havia sido contemplada no Edital FDA Demandas de Fluxo Programado sob outra 185 

coordenação; (xxv) Prof. Robson Fernando Missio- Depto. de Ciências Agronômicas/PL, 186 

“Aquisição de materiais e equipamentos para consolidação de atividades de pesquisa do 187 

Departamento de Ciências Agronômicas”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor 188 

de R$ 5.000,00 para aquisição de uma capela de exaustão; (xxvi) Profª. Alessandra 189 

Sant´Anna Bianchi-PPG em Psicologia/CH, “Aquisição de serviços de versão Português-Inglês 190 

e Português-Espanhol para publicaões de artigos e páginas do sítio web que permitam melhor 191 

posicionamento do Programa de Mestrado em Psicologia (PPGPSI) no sistema de avaliação 192 

pela CAPES”, a Proposta foi contemplada com recursos no valor de R$ 4.000,00 com a 193 

recomendação de entrar em contato com O CELIN para serviços de tradução; Foram 194 

investidos recursos da ordem de R$ 150.000,00 nas Propostas do Edital FDA Demandas de 195 

Fluxo Contínuo Tipo A e R$ 200.000,00 nas Propostas do Edital FDA Demandas de Fluxo 196 

Contínuo Tipo B. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e dela foi lavrada a 197 

presente Ata que, após aprovada pelos membros do Comitê, será assinada por mim, -198 

_____________ Edgard José Barros de Oliveira, e demais membros do Comitê Gestor do Fundo 199 

de Desenvolvimento Acadêmico presentes à reunião. –x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-200 
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