
Ata da 16ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2014, às quatorze horas  na Sala 2 

do Conselho na Direção do Setor de Artes, Comunicação e Design, reuniu-se 3 

extraordinariamente o Conselho Setorial sob a Presidência do Prof. Dalton Luiz 4 

Razera. Foram registradas as presenças dos Conselheiros: Hugo de Souza Melo, 5 

Dulce de Meira Albach, Rosangela Stringari, Carolina Calomeno Machado, Danilo 6 

Ramos, Adriano Heemann, Mario Messagi Junior, Rosa Maria Dalla Costa, Luis 7 

Carlos dos Santos e Leticia Mayumi Hashizume. Justificaram a ausência os 8 

conselheiros: Luiz Paulo Maia, Ricardo Carneiro Antonio, Paulo de Oliveira Reis, 9 

Edwin Ricardo Pitre Vasquez, João Somma Neto e Débora Gomes.  Não 10 

Justificaram a ausência os Conselheiros Luiz Fernando Mendes e Valter Maier. 11 

Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a sessão. Ordem do Dia: 12 

DELIBERAÇÕES: 1) Relator: Mario Messagi Junior, processo nº 13 

23075.017945/2014-04, recurso contra indeferimento de Inscrição em Concurso 14 

para Público Professor do Magistério Superior – área Tecnologia da Musica e 15 

Performance (Percussão ou Sopro) AC/DEARTES, Interposto por Christian 16 

Benvenuti. O Conselheiro Mario Messagi Junior discorreu sobre o histórico do 17 

processo que foi deliberado na Segunda Câmara em 13/05/2014 apresentando os 18 

motivos que levaram ao indeferimento da inscrição, citou os documentos anexados 19 

pelo recorrente, e explicou que o recorrente cita a Sumula 266 do STJ 2002, tal 20 

como lembrou a Lei de Carreira Docente foi revista em 2013. Diante dos fatos e 21 

documentos apensados ao processo o relator deu parecer desfavorável ao 22 

deferimento do recurso, portanto, sugere que se mantenha a decisão da 2ª Câmara 23 

que indeferiu a inscrição. O Presidente colocou em votação e foi aprovado o 24 

indeferimento conforme parecer do relator 2) Relatora Rosangela Stringari, processo 25 

23075.020347/20014-12, afastamento do país para participar do HCI Conference – 26 

Heralion - Grécia , Professora Carla Galvão Spinillo - Departamento de Design . A 27 

relatora discorreu sobre o processo e apresentou parecer favorável ao afastamento. 28 

O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 3) Relator Mario 29 

Messagi Junior, processo: 23075.019262/2014-83,  afastamento do país para 30 

participar do Symposium Arnold Schönberg  (Viena, Áustria), Professora Zélia Maria 31 

Marques Chueke - Departamento de Artes. O relator discorreu sobre o processo e 32 

apresentou parecer favorável.  O Presidente colocou em votação foi aprovado por 33 

unanimidade. 4)  Processo nº23075.017308/2014-20, Pedido de exoneração do 34 

Professor Mario Messagi Junior como Representante do  SACOD no CEPE. Tendo 35 

em vista o contido no Artigo 3º, § 3º da Resolução nº  90/06 : “Os suplentes serão os 36 

substitutos efetivos dos membros titulares e será procedida nova eleição para titular 37 

ou suplente somente nos casos de falecimento, impedimento ou vacância”.  O 38 

Presidente solicitou aos Chefes de Departamento que busquem em suas unidades 39 

por interessados em representar o Setor no CEPE, colocando como prazo o dia 29 40 

de maio de 2014 para envio dos nomes a Direção. E explicou que se houver número 41 

considerável de interessados far-se-á eleição para titular e suplente, caso não hajam 42 

interessados será aclamado em Conselho um docente por indicação para figurar 43 

como suplente, e a Prof.ª Rosa Maria Dalla Costa, eleita suplente do Prof. Mario 44 

Messagi Junior, para o período de 2013 a 2015,  assumirá assumir como titular. 5) 45 

Inclusão de pauta solicitada pela Conselheiro Danilo Ramos, aprovada pelos 46 

presentes. O Conselheiro Danilo Ramos solicita aprovação de análise e deliberação 47 

em Câmara do APCN do Programa de Pós-Graduação em Música, Doutorado. O 48 

Presidente colocou em votação a aprovação de encaminhamento para deliberação 49 

na Primeira Câmara Setorial do APCN do Programa de Pós-Graduação em Música, 50 



processo nº 23075.020538/2014-76, pois segundo o Regimento do SACOD este 51 

tema é de competência do Conselho Pleno não estando prevista a delegação as 52 

Câmaras Setoriais, porém, justificou que a data do Conselho Pleno teve que ser 53 

adiantada para atendimento ao Recurso interposto a Homologação de Inscrições do 54 

Concurso da Música, o que não permitiu que o Programa encaminhasse o processo 55 

há tempo para análise de um relator e votação em Conselho Pleno nesta data, e 56 

que o prazo para encaminhamento a  PRPPG que encerra na primeira semana de 57 

junho de 2014, o pedido foi aprovado por unanimidade e foi  indicado como Relator 58 

o Conselheiro Paulo de Oliveira Reis. 6) Inclusão de pauta por solicitação da 59 

Conselheira Carolina Calomeno Machado, aprovada pelos presentes. A Conselheira 60 

solicitou  autorização para mudança da data de reunião da Primeira Câmara Setorial 61 

prevista para o dia 03 de junho, com vistas a atender a análise e homologação de 62 

inscrições do Concurso de Design, cujo prazo de inscrição termina em 03 de junho 63 

p.v.  E considerando necessidade de atender os prazos para nomeação  que 64 

encerra em 03 de julho p.v devido ao período eleitoral. O Presidente colocou em 65 

votação e foi aprovado por unanimidade.  7) Inclusão de Pauta: A pedido do 66 

Conselheiro Hugo de Souza Melo, aprovada a inclusão pelos presentes.  O 67 

Conselheiro pediu aprovação de proposta de encaminhamento ao  FDA, Edital de 68 

Demandas de Fluxo Programado 01/2014, com objetivo de solicitar apoio financeiro 69 

para compra de livros com vistas a contemplar a bibliografia básica dos cursos do 70 

Setor, com objetivo de suprir a demanda apresentada durante as avalições 71 

externas. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. E, 72 

ficou decidido que o Setor designará por Portaria uma comissão que irá estudar as 73 

carências bibliográficas de cada curso e deverá sistematizar a proposta ao FDA, 74 

cujo prazo encerra em 13 de junho p.v. Foram indicados pelos Conselheiros os 75 

nomes dos Professores Mario Messagi Junior, Alberto Irineu Puppi e Hugo de Souza 76 

Melo. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Desta 77 

forma ficou decidido que o Setor designara por Portaria uma comissão que irá 78 

estudar as carências bibliográficas de cada curso e sistematizar a proposta ao FDA, 79 

cujo prazo encerra em 13 de junho p.v. Foram indicados pelos Conselheiros os 80 

nomes dos Professores Mario Messagi Junior, Alberto Irineu Puppi e Hugo de Souza 81 

Melo. 8) Inclusão de Pauta: A pedido do Conselheiro Hugo de Souza Melo, 82 

aprovada a inclusão pelos presentes. Proposta do FDA aprovado na reunião do 83 

Colegiado de Música para compra de instrumentos musicais (violinos e instrumentos 84 

de percussão) e equipamentos do estúdio (caixas de monitoração, fones e 85 

microfones). O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 86 

INFORMES: 1)  Posse da Chefia do DECOM.  Foi dada posse ao Mario Messagi 87 

Junior  como Chefe de Departamento de Comunicação Social. O Prof. Fábio 88 

Hansen, Suplente de Chefe de Departamento será empossado em outra ocasião, 89 

pois não pode comparecer sessão 2) Sinistro ocorrido com aluno do Curso de 90 

Música. Os Conselheiros Hugo de Souza Melo e  Danilo Ramos explicaram  o 91 

assalto seguido de esfaqueamento ocorrido com o aluno Tiago Lira  Rosário no 92 

ultimo dia 21 de maio.  Como muitos alunos saem às 19h30min foi solicitado que o 93 

horário do vigia seja alterado para 19h00min - 07h00min, em vez de 20h00min-94 

08h00min.  E, que a câmera da frente seja reposicionada para o portão, abrangendo 95 

a frente  do prédio. Também sugeriu que seja instalada uma placa metálica de 96 

tamanho grande, bem visível: “Prédio com câmeras - Vigilância da UFPR”. Ficou 97 

acordado que a Direção irá encaminhar com urgência estas demandas a Pró-98 

Reitoria de Administração. 3) Biblioteca no DeArtes: O Conselheiro Hugo de Souza 99 

Melo informou que já esta alocado espaço para implantação da extensão da 100 



Biblioteca Cabral no Deartes, a sala 104, sendo que os computadores e a rede 101 

elétrica e de Ethernet terão de ser reinstalados na sala 101, que deverá abrigar as 102 

atividades que ocorriam na sala 104. O espaço foi escolhido por ser mais aquecido 103 

e seco no inverno. Em seguida, o Conselheiro em nome do Departamento solicitou à 104 

Direção esforços para viabilizar a instalação a extensão da biblioteca do Campus 105 

Cabral no Deartes, se possível, no segundo semestre letivo de 2014. O Presidente 106 

Informou que buscará o apoio necessário para o funcionamento da Biblioteca o mais 107 

breve possível. 4) O Conselheiro Hugo de Souza Melo explicou a dificuldade que o 108 

Departamento possui no controle de empréstimo de equipamentos assim como com 109 

a manutenção dos equipamentos, e neste sentido, foi sugerido que se consulte a 110 

Pro-Reitoria de Administração quanto à disponibilização de terceirizado para 111 

controlar o empréstimo de equipamentos. Para a manutenção  de equipamentos 112 

será solicitado a PROGEPE abertura de concurso para o cargo de técnico em 113 

eletrônica, com objetivo de atender as demandas do Setor. 5) Estúdio de gravação: 114 

O Conselheiro Hugo de Souza Melo, solicitou que a Direção peça informações à 115 

Reitoria sobre o pedido de retirada de carpetes/espumas e instalação de piso 116 

plástico, bem como sistema de circulação de ar do estúdio utilizado para graduação 117 

e extensão, pois o ambiente é insalubre e tem gerado pequenos problemas de 118 

saúde em alunos e docentes. Ficou acordado que a Direção consultará a Pro-119 

Reitoria de Administração sobre as providencias que estão sendo tomadas para 120 

sanar este problema. 6) Laboratório Multiuso: Diante da necessidade de um 121 

laboratório Multiuso para atender aos cursos do Setor,  o Presidente sugeriu  que 122 

seja criada uma Comissão para estudar e apresentar projeto de implantação do 123 

novo laboratório. Após, ouvidas as sugestões dos Conselheiros sobre o tema, foram 124 

indicados para compor a Comissão os Professores Itanel Bastos de Quadros Junior, 125 

Hugo de Souza Melo e André Luiz Battaiola . HOMOLOGAÇÕES: 1) Processo: 126 

23075.016287/2014-25, afastamento do País – para participar da 2ª Semana de 127 

Bioenergia em Maputo, Prof. Toni André Scharlau Vieira - Departamento de 128 

Comunicação Social, homologado.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente 129 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Salette 130 

Aparecida Franco Miyake, secretária executiva, lavrei a presente ata. 131 
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