
 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual 

de Distribuição de Cadáveres - CEDC. 

 

 

Reunião do dia 25 de outubro de 2013 

           

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às onze horas, na Secretaria da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Estadual 

de Distribuição de Cadáveres – CEDC, criado pelo Decreto Governamental nº 3.332/08. A reunião 

teve como pauta: assinatura de ata; verificar a questão do Folder e o Banner do CEDC; aprovação 

dos documentos das IES, que receberam cadáveres, para serem enviados ao Ministério Público e  

outros assuntos levantados pelos conselheiros (as). Estiveram presentes os conselheiros: Profª Dra. 

Tânia Regina Santos Soares – UEM; Prof. Dr. Edson Scolin – UEL,  Prof. Jeiel Marques Pinto – 

UEPG, Prof. Dr. Giovani Marino Fávero – UEPG, Prof.ª Dra. Célia Cristina Leme Beu – 

UNIOESTE, Prof. Dr. Sidon Mendes de Oliveira – Faculdade Evangélica, Prof.ª Rosinei do Vale – 

Faculdade Evangélica e Téc. Palmiro Francisco Franco – UNIANDRADE; registramos a ausência 

do Prof. Dr. José Geraldo Aurswald Calomeno. Havendo número regimental de conselheiros foram 

declarados abertos os trabalhos coordenados pela Profª Dra Tânia, iniciou-se a reunião com a 

aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 26 de agosto de 2013. Sobre o folder do CEDC/PR 

os conselheiros Prof. Jeiel e Prof. Giovani estão aguardando a aprovação do modelo final para 

encaminhar para a gráfica da UEPG onde serão reproduzidos 5000 folders gratuitamente. A Profª 

Dra. Tânia fez um convite aos conselheiros para participarem das palestras: Ensino Atual de 

Anatomia e Novas Tecnologias e Como Montar um Laboratório de Plastinação, promovidas pela 

Liga Acadêmica de Anatomia Humana - LAAH e pelo Departamento de Ciências Morfológicas - 

DCM da Universidade Estadual de Maringá – UEM, nos dias 25 e 26 de novembro de 2013, que 

serão ministradas pela Profª Dra. Telma Sumie Masuko - Presidente da Sociedade Brasileira de 

Anatomia - SBA e Docente do Departamento de Biomorfologia da Universidade Federal da Bahia - 

UFBA.  Procedeu-se a alteração da data e local da próxima reunião do CEDC de 12 de dezembro 

de 2013, as 9:00 h,  quinta feira, na SETI – Curitiba - PR para 26 de novembro de 2013, as 



 

 

14h:00min, terça feira, no Anfiteatro do bloco G90 do Campus da Universidade Estadual de 

Maringá, Maringá - PR. Nesta data da reunião do CEDC também ocorrerá uma reunião com os 

representantes das IES perante o CEDC, sendo que a Profª Leonilda deverá enviar o convite para a 

a reunião e para as palestras da Profª Dra. Telma, totalizando 45 IES com os 62 campus, públicas e 

privadas do Estado do Paraná. Na sequência os conselheiros aprovaram a documentação (cópia dos 

documentos e CD) que será enviada para o Dr. Paulo Sérgio Marlowiano de Lima, do Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais (CAOP Criminal e 

Juri) - Ministério Público do Estado do Paraná,  referente as Instituições de Ensino Superior – IES 

que receberam cadáveres, no período 2009-2013. Também foram organizadas cópias da referida 

documentação para arquivo no CEDC e para encaminhamento às IES contendo os originais.  A 

Profª Leonilda solicitou aos conselheiros uma revisão da Lista de Distribuição de Cadáveres – 2013 

e a Profª Dra. Tânia conferiu todos os dados e comprovou que a Lista está correta. Como 

complemento informo que hoje (25 de outubro de 2013) foi realizada a reunião com o Dr. Porcídio 

D' Otaviano de Castro Vilani – Diretor Geral do IML -PR, no IML de Curitiba, as 09:00h; estando 

presentes todos os conselheiros nominados anteriormente e o Dr. Luvercy Rodrigues Filho assessor 

técnico da Polícia Científica do Paraná. Inicialmente o Dr. Porcídio deu boas vindas aos 

conselheiros (as) do CEDC e na sequência a Profª Dra Tânia fez uma exposição sobre o CEDC e 

expôs a dificuldade da doação de cadáveres para as IES.  Sobre o questionamento da liberação dos 

cadáveres do IML de Foz do Iguaçu, o Dr. Porcídio informou que os mesmos não estão mais 

adequados para serem  distribuídos para ensino e pesquisa. Então o Dr. Porcídio realizou a leitura 

da Portaria 033/2011 do IML a qual regulamenta a doação de corpos pelo Instituto Médico - Legal 

do Paraná para o Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres – CEDC, vinculado à Secretaria 

de Estado  da Ciência, Tecnologia e  Ensino Superior – SETI; destinados às Instituições de Ensino 

Superior, Públicas e Privadas, que possuam em seus currículos as Disciplinas de Anatomia e/ou 

Pesquisas Científicas. Comentou-se sobre os procedimentos para os cadáveres não identificados e 

para os cadáveres identificados e não reclamados, sendo vedado o uso do cadáver quando houver 

indício de que a morte tenha resultado de ação criminosa. Foram esclarecidos vários artigos e 

questionamentos dos conselheiros (as), estabelecendo-se o compromisso dos trabalhos em conjunto 

entre o IML e o CEDC. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, 

Leonilda Correia dos Santos, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada 

pelos conselheiros nominados e referenciados.       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ________________________________           _____________________________________ 

    Tânia Regina Santos Soares, Profª. Dra.                     Sidon Mendes de Oliveira, Prof. Dr.  
    Presidente do Conselho Estadual                                                 Vice Presidente do Conselho Estadual  

         de Distribuição de Cadáveres                                                           de Distribuição de Cadáveres           
                                               

          

 

 

 

 

 

 

 

     ________________________________               _________________________________ 

      Jeiel Marques Pinto, Prof.                                         Giovani Marino Fávero, Prof. Dr.  

  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

            

     ________________________________               _________________________________ 

      Edson Scolin, Prof. Dr.                                                Palmiro Francisco Franco, Téc.                

 

 

                                              

     

 

 

 

     

 

 

     ________________________________               _________________________________ 

      Célia Cristina Leme Beu, Prof.ª Dra.                            Rosinei do Vale, Prof.ª  


