
Ata da 14ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2014, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, na Sala do Conselho na Direção do Setor de Artes, Comunicação e Design, 3 

reuniu-se o Conselho Setorial sob a Presidência do Prof. Dalton Luiz Razera. Foram 4 

registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Carolina Calomeno 5 

Machado, Danilo Ramos, Itanel Bastos de Quadro Junior,  Luiz Fernando Mendes, 6 

Mario Messagi Junior,  Paulo de Oliveira Reis, Débora S. Gomes e Leticia Mayumi H. 7 

Silva  . Justificaram a ausência os conselheiros: Indioney Carneiro Rodrigues, Hugo de 8 

Souza Melo, Dulce de Meira Albach, Aryovaldo Castro Azevedo Junior, Rosangela 9 

Stringari, Edwin Ricardo Pitre Vasquez, Stephania Padovani e Adriano Heemann. Não 10 

Justificaram a ausência os Conselheiros Kelly Cristina Prudêncio de Souza, Ricardo 11 

Carneiro Antônio e Valter Antônio Maier. Havendo quórum, o Presidente declarou 12 

aberta a sessão. Ordem do Dia: INFORMES: 1) Aprovação da Ata da 13ª Reunião 13 

Setorial; lida e aprovada foi assinada pelos presentes. 2) Relatório do FDA/2013: O 14 

Presidente apresentou o relatório do Comitê FDA/2013 e explanou brevemente sobre a 15 

utilização dos recursos para beneficio do ensino, extensão e pesquisa; e sugeriu a 16 

participação do Setor nos Editais emergenciais de 2014. O conselheiro Mario Messagi 17 

Junior fez breve explicação sobre o funcionamento do Fundo indicando como o Setor 18 

pode se beneficiar participando dos Editais.  3) Extensão: O Presidente solicitou que os 19 

docentes encaminhem as demandas de problemas no SIGEU para secretaria da 20 

Direção, para que o Comitê Setorial de Extensão e a Direção do Setor possam buscar 21 

soluções junto a PROEC.  4) Distribuição de verbas – financeiro: o  Presidente 22 

comentou sobre a aprovação  do orçamento na última reunião do Conselho de 23 

Planejamento, explicou aos novos representantes discentes como funciona a 24 

distribuição de recursos aos Setores, em especial ao SACOD, que recebeu para este 25 

exercício financeiro  R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), posteriormente 26 

foram distribuídas planilhas aos presentes para acompanhamento da distribuição dos 27 

recursos entre os Departamentos do Setor, assim como foram apresentadas as 28 

despesas já efetuadas pelas unidades. O Presidente aconselhou que os 29 

Departamentos providenciem um regimento em Plenária Departamental , como forma 30 

de planejamento, para os gastos a partir do montante financeiro que receberam e 31 

encaminhem suas demandas e possíveis alterações ao financeiro do Setor, 32 

respeitando os prazos previstos na UFPR, e pediu especial atenção a previsão com 33 

despesas relativas passagens e diárias. 5) Reorganização das atividades da Direção – 34 

Secretaria, Financeiro, Almoxarifado: Os presentes foram comunicados que diante do 35 

retorno da Secretária Executiva do Setor , que esta em licença a maternidade, a 36 

equipe da Direção teve suas atividades  reorganizadas.  6) Almoxarifado e Patrimônio: 37 

o servidor Gerson Yasbeck  instruiu sobre as normas de solicitação de materiais de 38 

consumo, e esclareceu que neste exercício serão descontados os valores respectivos 39 

dos Departamentos; informou ainda que não serão atendidos pedidos por telefone ou 40 

e-mail, somente via formulário específico o qual foi distribuído aos presentes e 41 

encaminhado via mensagem eletrônica. Novamente, o Presidente lembrou aos Chefes 42 

de Departamento sobre a necessidade de planejamento para que a Direção tenha 43 

condições de atendê-los em tempo hábil. Em relação ao Patrimônio o Presidente 44 

solicitou aos presentes que providenciem o levantamento dos bens e façam as 45 

transferências entre os responsáveis com apoio da Chefia de Almoxarifado e 46 

Patrimônio, salientando a importância de manterem essas informações atualizadas 47 

junto a Direção do Setor e a Pró-Reitoria de Administração. Também informou que a 48 

alocação de recursos dependerá da apresentação dos inventários dos Departamentos 49 

e da própria Direção de Setor. 7)  Greve dos técnicos: Os conselheiros foram 50 



informados os processos administrativos e demandas acadêmicas devem ser 51 

encaminhadas a Comissão de Ética do Comando Grevista,  razão pela qual foi 52 

solicitado atenção aos prazos. 8) Ofício nº 001/2014 - Prograd/GTP – Proposta criação 53 

de indicadores para mudança de regime de trabalho docente:  foram entregues cópias 54 

do referido Oficio aos Chefes de Departamento para que providenciem o levantamento 55 

dos pedidos de mudança de regime de trabalho, com e sem processos abertos, para 56 

encaminhamento ao Grupo de Trabalho Paritário criado para fazer o estudo dos 57 

indicadores, conforme orienta o documento . 9) Auditoria CGU - informações Docentes: 58 

o Presidente salientou a necessidade de atendimento a nova demanda de Solicitação 59 

de Auditoria nº 20140825-009, encaminhada aos Departamentos para complementos 60 

das informações de atividades didáticas dos nossos docentes, cujo prazo encerra em 61 

28 de março de 2014. As planilhas foram encaminhadas por mensagem eletrônica aos 62 

Chefes de Departamento para gerenciem esta demanda em suas unidades, e 63 

retornem ao Setor para atendimento ao Solicitado pela CGU. 10) Posse Chefia de 64 

Departamento de Artes: foi dada posse ao Prof. Paulo de Oliveira Reis como Chefe de 65 

Departamento de Artes. O Prof. Edwin , Suplente de Chefe de Departamento será 66 

empossado em outra ocasião, pois não pode comparecer sessão . MOVIMENTO DAS 67 

CÂMARAS: Segunda Câmara: 1) Relator: Prof. Dr. Itanel Bastos de Quadros Junior, 68 

processo nº 23075.055026/2013-40, Solicitação de prorrogação de afastamento do 69 

país para Curso de Pós-doutorado (King´s College, Londres, Inglaterra), Profª Roseane 70 

Yampolschi  Departamento de Artes, não aprovado conforme parecer do relator . 2) 71 

Relator: Profª Dulce de Meira Albach, processo nº 23075.038940/2013-26, Avaliação 72 

de Estágio Probatório (1ª. Avaliação) , Profª Isabelle Catucci da Silva Departamento de 73 

Artes, aprovado conforme parecer do relator. Terceira Câmara: 1) Relator: Profa. Dra. 74 

Kelly Cristina de Souza Prudêncio, processo nº 23075.011108/2014-63, Prorrogação 75 

de Contrato de Professor Substituto – Marcos Namba Beccari Departamento de 76 

Design, aprovado conforme parecer do relator.  DELIBERAÇÕES: 1) Relator: Profa. 77 

Carolina Calomeno Machado, processo nº 23075.011850/2014-79, Abertura de 78 

Concurso Público para Magistério Superior, regime de trabalho 40 horas DE, área: 79 

Tecnologia da musica e performance (percussão e sopro), Departamento de Artes. O 80 

presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade de acordo com parecer 81 

do relator. PALAVRA LIVRE: A representante discente Débora S. Gomes solicitou 82 

informações sobre o programa Bota para fazer, da Agência de Inovação da UPFR, 83 

Oficio nº 087/2014 R. O Presidente informou que os representantes do SACOD, os 84 

Professores Ken Fonseca e Mauricio Dottori, estão participando de um treinamento 85 

com o objetivo de serem os facilitadores, com a obrigação de oferecer turmas do Bota 86 

para fazer aos estudantes do Setor, e informou ser necessário aguardar o término do 87 

treinamento dos referidos docentes para que possamos proceder com as iniciativas 88 

internas.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e 89 

declarou encerrada a sessão, da qual eu, Salette Aparecida Franco Miyake, secretária 90 

executiva, lavrei a presente ata. 91 
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