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Reunião do dia 20 de novembro de 2009. 

 
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e nove, às quatorze horas, na Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, realizou-se reunião ordinária do 
Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres – CEDC, criado pelo Decreto 
Governamental nº 3.332/08. Estiveram presentes: José Geraldo Auerswald Calomeno – 
UFPR (Presidente), Tânia Regina Soares (Vice-Presidente), Lucinéia de Fátima Chasko 
Ribeiro – UNIOESTE, Edson Scolin – UEL, Jeiel Marques Pinto – UEPG, Dirceu 
Domingues da Silva - Faculdade Evangélica. A representante da UNIANDRADE, 
professora Rosinei do Vale justificou a ausência e veio o suplente representando-a. A 
professora Lucinéia – UNIOESTE, agradeceu a flexibilidade dos conselheiros em alterar a 
data da reunião que seria realizada no dia 06/11/2009, para o dia 20/11/2009. A 
Coordenadora de Ensino Superior Professora Sônia Mª Sperandio L. Adum, compareceu 
na reunião para prestar satisfações quanto a solicitação feita pelo Conselho à SETI, em 
disponibilizar um espaço físico e uma secretária. Segundo a coordenadora, o Diretor geral  
já designou uma secretária, porém ela está afastada por motivo de doença, por isso não 
pode comparecer e quanto à instalação está sendo reestruturado, pois a SETI está 
passando por mudanças de setor. Foi sugerido pela coordenadora que o Conselho 
elabore uma nota explicativa a respeito do conselho, para que seja publicada no site da 
SETI e em revistas. O presidente do CEDC, professor Calomeno, informou a 
coordenadora que o Conselho elaborará um convênio com a secretaria de Segurança 
Pública e o IML – Instituto Médico Legal. A coordenadora informou que o conselho pode 
mandar o convênio para SETI, para passar pelo jurídico, para que seja revisado, quanto a 
parte legal do convênio. O Presidente, sugeriu que se pensasse em fazer com que os 
alunos fossem até o IML para estudar os cadáveres. Mas foram apontados pontos que 
dificultariam esta estratégia, como a dificuldade de transporte, instalação física adequada 
e outros transtornos gerados. A professora Tania comentou sobre a doação de 
computadores pela Receita Federal, mas a professora Sônia disse que não seria 
necessário, pois a SETI disponibilizaria para o Conselho. Logo em seguida a 
coordenadora se retirou da reunião, pois compareceu somente para explicar a situação do 
pedido de instalações, referido anteriormente e saber do andamento do conselho, se eles 
necessitavam de algo. A professora Tânia, informou que está corrigindo uma monografia 
sobre doação em vida, e que poderia ser utilizada como parte do material de divulgação 
do conselho, o presidente aceitou a sugestão. Ficou decidido que a professora Lucinéia, 
reencaminharia a listagem às instituições que não encaminharam a planilha preenchida. 
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Na sequência foi discutida os critérios que serão adotados para a elaboração do Ranking 
de distribuição de cadáveres nas instituições. O primeiro critério definido, por votação 
unânime, foi o de priorizar as Instituições que possuem curso de Medicina. Foi definido 
por votação unânime, que o ranking se constituirá de duas listas, onde será feito a 
distribuição em zigue e zague, as instituições que possuem cursos de medicina seriam a 
primeira lista, fariam a dissecção e passariam o cadáver à instituição da outra lista que 
não faz a dissecção. O terceiro critério foi definido pela quantidade de cursos da 
instituição que utilizarão o cadáver para estudo. E o quarto critério foi definido pela 
quantidade de vaga por ano ofertado pelas instituições dos cursos que utilizarão o corpo 
para estudo. A próxima reunião foi marcada para o dia 12/12/2009, no município de Foz 
do Iguaçu, e deverá versar sobre a elaboração do Regimento do CEDC. Nada mais 
havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Ayumi da Silva Yamada, 
secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada pelos presentes. 
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