
ATA DA 36ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO SETORIAL DO 1 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 2 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e três, às quatorze horas e trinta minutos, 3 

na Sala PI 13, reuniu-se o Conselho Setorial do Setor de Ciências da Terra, sob a 4 

Presidência do Professor Silvio Rogério Correia de Freitas, Diretor do Setor de 5 

Ciências da Terra. Presentes os Conselheiros: Professor Elvo Fassbinder, Vice-Diretor 6 

do Setor, Professor Pedro Luis Faggion, Professor Sylvio Fausto Gil Filho, Professor 7 

Omar Ferreira Lopes, Professor Luis Augusto Koenig Veiga, Professor Edson 8 

Aparecido Mitishita, Professora Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski,  9 

Professor Sidnei Pires Rostirolla, Professora Ana Maria Muratori, Professor Luis 10 

Lopes Diniz Filho, Professora Sony Cortese Caneparo, Professor Robson Tadeu Bolzon. 11 

Justificadas as ausências dos professores Eduardo Marone, Márcia Cristina Lopes 12 

Quintas e Rubens José Nadalin. Havendo número legal de representantes, o Senhor 13 

Presidente declarou aberta a sessão. Pauta Única: Proposta de Recurso ao Conselho 14 

Universitário: Iniciando, o Diretor do Setor de Ciências da Terra, Professor Sílvio 15 

Rogério C. de Freitas, informou que, a respeito da pauta,  conforme consta da 16 

convocação para esta reunião, ficou disponível na secretaria do Setor, para consulta, 17 

cópia do processo nº 9643/03-01 (segunda via do processo 48653/02-46), o qual Alice 18 

Marlene Grimm interpõe RECURSO ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão contra 19 

a decisão do Conselho Setorial do Setor de Ciências da Terra. Após várias discussões 20 

a respeito, o Conselho APROVOU por unanimidade a proposta de Recurso junto ao 21 

COUN relativo a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme segue: 22 

“Tendo em vista o Parecer do CEPE relativo ao Processo 9643/03-01, caracterizado 23 

em sua ementa como segunda via do Processo 48653/02-46, aprovado por unanimidade 24 

de votos pela 1ª Câmara na Sessão de 06/05/03 e por maioria pelo Plenário do CEPE 25 

em 09/05/03, recebido no SCT em 12/05/03, onde se deliberou pela realização de 26 

revisão das provas escritas de concurso público realizado pelo Departamento de 27 

Geografia aberto pelo Edital 2/2002 – PRHAE e também propôs ao Presidente do 28 

CEPE a abertura de sindicância para apurar desaparecimento do Processo 46653/02-29 

46, e considerando: 1) Que a requerente, Professora Alice Marlene Grimm, já interpôs 30 

recursos administrativos contra os resultados do Concurso e diferentes solicitações, 31 

sempre baseada em fatos circunstanciais, com os: - PROCESSO 10716/02-91 de 32 

22/03/02 (“Requer revisão dos graus atribuídos a provas do Concurso Público” com 33 

banca estranha ao Departamento de Geografia) com decisão contrária do SCT por 34 

intempestividade em 30/04/02 e ciência da interessada em 03/04/02 e arquivamento 35 

no SCT até 13/12/02 quando foi remetido à SOC e é parte integrante como anexo do 36 

Proc. 9643/03-01 agora em tela; - PROCESSO 17578/02-16 de 10/05/2002 (“Recurso 37 



ao CEPE relativo a decisão do PROCESSO 10716/02-91”), com trâmite em 13/05/02 38 

ao SCT, em 16/05/02 à SOC, em 18/06/02 o recurso da interessada foi considerado 39 

como tempestivo pelo CEPE (fls. 14), despachado em 28/06/02 ao SCT e pela direção 40 

do SCT para nova apreciação do relator. Em 12/07/2002, a interessada anexa ofício 41 

alegando que o CEPE havia determinado a revisão de provas escrita e de títulos,  o que 42 

não consta no parecer da Conselheira Relatora na deliberação 347/02 do CEPE. Em 43 

vista do paradoxo das informações, houve diligência no Conselho Setorial do SCT e 44 

pedido de vistas, os quais foram dirimidos à luz de análise de acórdão da Justiça 45 

Federal (ver item 3 na seqüência), também à luz da Inf. N. 20.11/02 CPJ que mesmo 46 

sendo o recurso tempestivo cabe ao Conselho Setorial do SCT a análise “...pois as 47 

razões do inconformismo da Recorrente fogem aos aspectos da legalidade, uma 48 

vez a mesma não apontar qualquer ilegalidade nesse sentido” (Entre aspas e em 49 

negrito, textos copiados da informação referida). O Processo em tela recebeu análise 50 

conclusiva em 09/10/2002 e ciência da Recorrente em 06/11/2002; - PROCESSO 51 

17081/02-90 de 09/05/02 (“Requer cópias autenticadas de provas e dos Curricula 52 

Vitae dos candidatos do Concurso ...”) – Em 10/05/02 para a CPJ, em 28/05/02 desta 53 

para o SCT para complementação de informações, em 09/06 do SCT à SOC, em 54 

28/06/02 à CPJ, em 14/03/2003 à SOC e desta, com indeferimento com base na Inf. 55 

13.11 da CPJ em 17/03/2003 ao SCT para ciência à interessada e arquivamento. 56 

Ciência da interessada em 24/03/2003; 2) Que em todos os trâmites, o SCT sempre 57 

deu respostas com a brevidade possível em vista  às solicitações, conforme pode ser 58 

percebido pelo fluxo dos processos acima apresentados. Sempre buscou zelar pela 59 

preservação dos documentos, conforme pode ser evidenciado quando em janeiro de 60 

2003, o SCT disponibilizou à CPJ cópia do Processo 17578/02-16 de 10/05/2002 para 61 

a elaboração de “Prestação de Informações” sobre novo mandato de segurança 62 

impetrado pela Suplicante, já que o referido processo em seu original não foi 63 

localizado na SOC. Também cópia deste processo foi fornecida à SOC pelo SCT para 64 

embasamento do Processo 9643/03-01 ora em tela. Sempre foram fornecidas pelo 65 

SCT cópias dos processos à interessada, conforme pode ser percebido nos diversos 66 

despachos finais; 3) Que mandato de segurança da impetrante junto à Justiça Federal 67 

em 16/04/2002 teve como ementa do acórdão que ”1. a pretensão da impetrante de 68 

analisar profundamente os critérios utilizados para correção das provas 69 

subjetivas do certame em tela é intento que refoge à competência do Poder 70 

Judiciário, limitado ao exame da legalidade dos atos praticados na realização do 71 

concurso, vedada a apreciação quanto ao acerto ou desacerto quanto aos critérios 72 

na formulação dos quesitos de avaliação das respostas. 2. ... não possui cunho 73 

eminentemente jurídico, razão pela qual irreparável a decisão da Banca 74 



Examinadora ... . 3. Segurança denegada.” (Entre aspas e em negrito, textos 75 

copiados do acórdão referido). A segurança foi denegada por unanimidade; 4) Que o 76 

Processo 48653/02-46, cujo desaparecimento pode ter ocorrido na origem (SOC), no 77 

caminho (Malote) ou no destino (SCT), teve sua segunda via consubstanciada pelo 78 

Processo 9643/03-01 (conforme registro no SIAD) e ora em tela, e não cerceou 79 

direitos da Recorrente, como está demonstrado com a seguimento das análises do 80 

pleito pelo CEPE. O Processo original foi despachado em 03/12/2002 ao Conselheiro 81 

Rudi Seitz para relato e este, via SOC, o despachou para o SCT às 18:13h em 82 

12/12/2002, conforme registro no SIAD. Entre 14/12/2002 até 06/01/2003, não 83 

houve fluxo de malote para o SCT. Houve o extravio e a segunda via do processo foi 84 

providenciada com solicitação à recorrente. De forma ainda não esclarecida para o 85 

processo segunda via, o CEPE designou novo Conselheiro Relator, Prof. Gilberto de 86 

Castro, e desconsiderou o despacho anterior ao SCT para diligências mesmo que o SCT 87 

fosse no momento o maior interessado em apresentar esclarecimentos, pois tem a 88 

convicção que nenhuma ilegalidade foi cometida em seus atos. 5) Que merece destaque 89 

o fato do SCT já cumpriu o que está grifado no Parecer do Conselheiro Relator, pois 90 

acatou em 09/10/2002 como tempestivo o recurso da recorrente, analisou o pleito e 91 

foi desfavorável por maioria ao recurso. 6) Que o novo Conselheiro Relator em seu 92 

relato composto de Histórico, Considerações e Parecer, aponta segundo sua visão, 93 

contradições para o SCT e o insinua como responsável pelo desaparecimento de um 94 

processo, com base no registro SIAD e pede apuração de responsabilidades, conforme 95 

fls. 17, 18 e 19. Outro fato notável é o de que como argumentação o novo Conselheiro 96 

Relator coloca o desaparecimento de um dos processos, único fato novo não analisado 97 

nas petições anteriores, como um dos fundamentos motivadores de seu Parecer e de 98 

abertura de novas frentes de sindicância, já que o inicia com “Face ao exposto acima 99 

...”; 7) Que o Parecer do novo Conselheiro Relator, aprovado pela 1ª Câmara e Plenária 100 

do CEPE, estabelece que sejam revistas as provas escritas com base na Informação 101 

20.11/02 da CPJ. Porém esta informação sugere que  “Caso o Recurso seja 102 

tempestivo, o Conselho Setorial deverá analisar o pleito da Recorrente no sentido 103 

de que seja formada banca estranha ao Departamento de Geografia.”    (Entre 104 

aspas e em negrito, textos copiados da informação referida). Observe-se que banca 105 

estranha ao Departamento de Geografia é pleito da recorrente e não indicação da 106 

CPJ. A Banca do Concurso em tela teve sua maioria de membros externos inclusive ao 107 

SCT e com estes a Recorrente teve as menores notas na prova escrita; 8) Que a 108 

decisão do CEPE só embasada em fatos circunstanciais e na insatisfação da 109 

requerente, pode gerar como conseqüência a desestabilização do instituto dos 110 

concursos públicos para docentes na UFPR, assim como gerar ações, agora com 111 



fundamentação legal, dos membros da banca contra a Universidade, já que tiveram 112 

questionada a lisura dos seus procedimentos de avaliação; 9) Que o despacho de 113 

cumpra-se da SOC para o SCT em 09/05/2003, não pode ser cumprido pelo Setor, 114 

uma vez que o Parecer aprovado sobrepõe-se a qualquer ação futura do SCT relativa a 115 

este processo ou à formação de novas Bancas. O fato central é o de que já houve 116 

banca designada pelo SCT para o Concurso, com maioria de membros externos ao 117 

Departamento de Geografia (e ao Setor) e aprovada em todas as instâncias 118 

competentes da UFPR, não existindo justificativa legal para que as decisões 119 

subscritas pelo Conselho Setorial sejam colocadas em dúvida. Implícito portanto que 120 

tal instância fica desqualificada pelo CEPE, pois o presente processo não contém fatos 121 

novos em relação aos Processos 10716/02-91 de 22/03/02 e 17578/02-16 de 122 

10/05/2002, anteriormente analisados no Conselho Setorial do SCT e indeferidos; 10) 123 

Que, em síntese: - a) não houve ilegalidade evidenciada em qualquer ação 124 

administrativa ou de execução do Concurso quer até o primeiro recurso da recorrente, 125 

quer até o presente; - b) a CPJ não propôs em nenhum momento a formação de banca 126 

estranha ao Departamento de Geografia do SCT para atender ao recurso da 127 

recorrente; - c) a revisão em 09/10/2002 pelo Conselho Setorial do SCT da sua 128 

deliberação de intempestividade para tempestividade do recurso, re-analisando o 129 

pleito e com parecer contrário às revisões pretendidas; - d) a perda do Processo 130 

48653/02-46, não cerceou direito da recorrente, pois o Processo 9643/03-01 deu 131 

trâmite ao mesmo recurso contido no anterior.” Nada mais havendo a tratar, foi 132 

encerrada a reunião da qual eu, Jussara Macedo Ramiro de Assis, Secretária do Setor 133 

de Ciências da Terra, lavrei a presente ata. 134 


