
Ata da 19ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos quatro dias do mês de novembro 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. José Humberto Boguszewski 4 

.Foram registradas as presenças dos Conselheiros: Ricardo Carneiro Antonio, Indioney 5 

Carneiro Rodrigues, Rosangela Stringari, Paulo Roberto de Oliveira Reis, Carolina 6 

Calomeno Machado, Regiane Ribeiro, Rosa Maria Cardoso Dalla Costa, Lucas Sales 7 

da Silva e André L. A. Campos.  Justificaram a ausência os Conselheiros: Dalton Luiz 8 

Razera, Luiz Paulo Maia e Marcel Pereira Pauluk Adriano Heemann e Stephania 9 

Padovani, Danilo Ramos E Rosane Cardoso de Araujo.  Não Justificaram a ausência 10 

os Conselheiros: Mario Messagi Junior,  Luiz Fernando Mendes, Valter Maier, Leticia 11 

Hashizume, Fábio Tokumoto, Carlos Drewinski e Murilo Macari. Havendo quórum, o 12 

Presidente declarou aberta a sessão.  INFORMES: 1) Apresentação da FUNPAR. 13 

Estavam presentes na sessão Representantes da FUNPAR ,as senhoras Libia 14 

Baranhuk e Aderlene Lara;  e da Agência de Inovação da UFPR, o senhor Alexandre 15 

de Moraes. Primeiramente a senhora Aderlene fez breve explanação sobre a história 16 

da FUNPAR, missão e objetivos. Em seguida a senhora Líbia apresentou os trâmites 17 

necessários, legislação e normas para que pesquisadores possam propor projetos e 18 

convênios que visem o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, com 19 

participação da FUNPAR, UFPR e financiadores. Em seguida o senhor Alexandre 20 

também apresentou a Agência de Inovação da UFPR, historia, objetivos, articulação 21 

com a FUNPAR e pesquisadores. Os Representantes da Fundação e Agência de 22 

Inovação colocaram-se a disposição para retornar ao Setor em outra ocasião para 23 

nova apresentação mais detalhada e com exemplos de projetos em andamento,  24 

esclarecendo os trâmites processuais  para melhor entendimento por parte dos 25 

Professores e por sugestão do Conselheiro Paulo Reis. 2) Aprovação da Ata da 18ª 26 

Reunião Setorial: A ata da 18ª Reunião Setorial foi lida, aprovada e assinada.  3) 27 

Extensão – Procedimentos e orientações das  atividades de Extensão Setorial e CAEX. 28 

Tendo em vista que o Prof. Ken Fonseca não pode comparecer a sessão, eu Salette 29 

Miyake, Secretária expliquei aos presentes os procedimentos e trâmites para 30 

aprovação de projetos, programas, eventos e cursos de extensão no SIGEU, que a 31 

partir de agora serão distribuídos por umA secretária, e expliquei ainda carecemos do 32 

apoio dos Chefes de Departamento para recomposição do Comitê Setorial de 33 

Extensão diante do volume de trabalho com processos do CAEX que os Professores 34 

Ken Fonseca E Edwin Vasquez acumulam, ficando pouco tempo para relatar as 35 

propostas do Setor. Como prazo para indicação de nomes para o Comitê ficou 36 

acordado o dia 07 de novembro de 2014. 4)  Orçamento e Finanças: o Servidor Gerson 37 

Yasbeck informou que os recursos do Setor estão praticamente gastos, restando um 38 

pequeno saldo do Decom que será gasto em computadores, e  o Departamento de 39 

Artes possui um pequeno saldo em diárias e passagens que aguarda indicação do 40 

Departamento para gasto. Ainda a respeito de despesa  com diárias e passagens o 41 

servidor lembrou que o prazo para empenho é dia 14 de novembro de 2014. Quanto 42 

aos recursos FDA, o servidor informou que irá devolver os processos  aos 43 

Departamentos e Coordenações para prestação de contas . Informou também que o 44 

mobiliário e equipamentos solicitados já esta sendo recebidos pela Direção que os irá 45 

encaminhar aos solicitantes.  5) Posse Representantes SACOD no CEPE. Foi dada a 46 

posse a Professora Rosa Maria Dalla Costa como Representante titular do Setor no 47 

CEPE, a Professora Viviane El Marghani, Suplente, tomará posse em outra ocasião.  48 

6) Posse Coordenadores Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social. Foi 49 

dada a posse as Coordenadoras eleitas Professores Regiane Regina Ribeiro e Claudia 50 



Irene Quadros.   7) Posse Coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Música. 51 

Os Coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Música tomarão posse em 52 

outra ocasião, pois não puderam comparecer a reunião conforme  e-mail anexo a ata. 53 

8) Relatos CEPE:  A Conselheira Rosa Maria Dalla Costa agradeceu a indicação para 54 

representar o SACOD no CEPE e  comentou brevemente os assuntos que têm sido 55 

tratados naquele Conselho Superior, sendo que alguns já possuem Resoluções 56 

aprovadas e se informou manterá o Conselho Setorial a par das principais discussões 57 

do CEPE e COUN. A Conselheira encaminhou  relato resumido dos principais temas 58 

tratados pelos Conselhos Superiores que é parte integrante desta ata. 9) Parceria 59 

UFPR e Universidade de Lyon-França: A Conselheira Rosa Maria Dalla Costa  60 

comentou brevemente sobre a parceria da UFPR e Universidade de Lyon através do 61 

convênio que esta proporcionando o intercâmbio de professores e alunos entre as 62 

duas instituições, sendo que o Departamento de Comunicação já recebeu uma 63 

Professora de Lyon que esta ministrando aulas para os alunos do Curso de 64 

Comunicação Social, ao passo que dois alunos do Curso estão em estágio na 65 

França.10) Disciplinas Optativas: O Conselheiro Paulo Reis pediu a palavra para 66 

sugerir que os Departamentos e Coordenações incentivem os Professores do SACOD 67 

a ofertarem disciplinas entre os Cursos que compõe o Setor, e sugeriu a elaboração de 68 

um lista  de disciplinas que possam ser ofertadas entre os cursos, tendo em vista os 69 

benefícios para os alunos e maior integração entre os Departamentos. Os presentes 70 

acenaram favoravelmente a ideia somente indicando dois problemas, a saber: a 71 

incompatibilidade de horários, uma vez que Design e Comunicação têm aulas no 72 

período da manhã; e ainda a lotação das séries iniciais, o que dificulta o recebimento 73 

de alunos que não são do curso. Assim ficou acordado o estudo para proposição de 74 

disciplinas optativas que permitem melhor ajuste de matrículas e composição das 75 

turmas. 11) Credenciamento de Professores para o PPGCOM: A Conselheira Regiane 76 

Ribeiro solicitou que os Conselheiros divulguem em suas unidades que o Edital de 77 

credenciamento de docentes para o Programa de Pós-Graduação em Comunicação 78 

está disponível no site do PPGCOM. 12) Camerata . O Conselheiro Indioney Rodrigues 79 

informou que nos dias 09,10 e 11 de dezembro será realizado na Capela Santa Maria 80 

a Nova Camerata, Evento de Extensão do Curso de Música, e pediu aos presentes 81 

que divulguem em suas unidades, e se puderem, prestigiem o Evento.  82 

HOMOLOGAÇÕES: 1) Processo: n º 23075.036122/2014-70, Ajuste Curricular para 83 

criação de disciplinas optativas, Solicitante  Curso de Artes Visuais – Departamento de  84 

Artes, homologado. 2) Processo: 23075.011850/2014-79, Homologação do Resultado 85 

do Concurso de Música ,  Departamento de Artes; homologado. 3) Processo: nº 86 

23075.042640/2014-22, Ajuste Curricular do Curso de Design Gráfico, Solicitante 87 

Coordenação do Curso de Design, homologado.  4) Processo nº 23075.045454/2014-88 

45,  Afastamento do país para participar do Le stagioni italiane di Jommellii – Comuni 89 

di Aversa , 2ª Universitá de Napoles- Itália, Solicitante  Mauricio Dottori – 90 

Departamento de Artes; homologado. MOVIMENTO DAS CÂMARAS. PRIMEIRA 91 

CÂMARA  - SESSÃO REALIZADA EM  02 DE SETEMBRO DE 2014. 1) Processo nº 92 

23075.011850/2014-79,  Reabertura de Concurso Público para Professor do Magistério 93 

Superior , Classe: Adjunto A ,Área de Conhecimento: Performance (sopro ou 94 

percussão) e Tecnologia da Música ,  Departamento de Artes , Relator: Professor 95 

Paulo de Oliveira Reis. 2) Processo nº 23075.034928/2014-23,  Afastamento do país 96 

para participar do Congresso de Geselschaft fur Musik Theorie, Genebra, Suíça, Prof.ª 97 

Zélia Chueke – Departamento de Artes, Relator: Adriano Heemann. DELIBERAÇÕES. 98 

1) Relator: Mario Messagi Junior, Processo nº  23075.039877/2014-26, Homologação 99 



do Resultado das Eleições para Chefe e Suplente de Chefe de Departamento de 100 

Design,  Solicitante Departamento de Design. Tendo em vista a ausência do 101 

Conselheiro Relator e a proximidade do vencimento de mandato da Professora 102 

Carolina Machado e Prof. Ken Fonseca em 22 de novembro de 2014, o processo será 103 

encaminhado por “ad referendum”  e homologado na próxima Sessão Setorial. 2) 104 

Relator: Marcelo Pauluk,  Processo  nº 23075.038450/2014-19,  Afastamento  no pais 105 

para participar de Estágio Pós-Doutoral na UFSC, Solicitante Professor João Somma 106 

Netto – Departamento de Comunicação Social . Tendo o  Relator justificado sua 107 

ausência devido a realização de bancas de TCC do Curso de Design, o processo foi 108 

relatado pelo Prof. José Humberto Boguszewski suplente do Conselheiro Relator e 109 

Presidente dessa Sessão. O Conselheiro apresentou parecer favorável ao afastamento 110 

do Prof. João Somma para estágio pós-doutoral, contudo, solicitou que antes de ser 111 

encaminhado a PROGEPE o processo retorne ao Departamento para que seja 112 

registrado em ata a redistribuição dos encargos didáticos e/ou a informação de 113 

abertura de concurso público para Professor Substituto. O Presidente colocou em 114 

votação e foi aprovado por unanimidade. 3)  Indicação de Servidores Técnico-115 

Administrativo e Docente para receber homenagem nos 102 anos da UFPR. O 116 

Presidente pediu que fossem apresentados para votação os nomes de um servidor 117 

docente e um técnico-administrativo para receber homenagem por ocasião dos 102 118 

anos da UFPR solicitado pela Reitoria. O Presidente apresentou o nome da servidora 119 

Miriam Braun em nome da Direção do Setor, por seu tempo de contribuição e 120 

dedicação a UFPR. A Conselheira Rosangela Stringari apresentou o nome da 121 

servidora Fátima Regina , pelas mesmas razões. O Presidente colocou em votação e 122 

foi escolhida por unanimidade a servidora técnica-administrativa Miriam Braun. Em 123 

seguida passou-se a escolha do servidor docente. Eu, secretária, apresentei por 124 

sugestão do Vice-Diretor o nome da Professora Silvana Scarinci, considerando o 125 

trabalho que realiza junto as às crianças da rede pública de ensino os colocando em 126 

contato com a ópera,  e por este trabalho foi indicada ao Prêmio Claudia 2014 na 127 

categoria Cultura. O Conselheiro Paulo Reis apresentou o nome do Professor 128 

Fernando Bini por sua contribuição com os cursos do Setor, experiência e contribuição 129 

com inúmeros projetos artísticos na UFPR, na PUC PR e na UTFPR. O Presidente 130 

colocou em votação e foi escolhido o Professor Fernando Bini por unanimidade. 131 

PALAVRA LIVRE: Eu Salette Miyake, secretária, pedi a palavra para solicitar aos 132 

coordenadores presentes que encaminhem a Direção para anuência os Ofícios 133 

solicitando reserva de data para formaturas com Solenidade que serão encaminhados 134 

a SOC,a partir de agora, tendo em vista o disposto no artigo 37 da Resolução 09/94- 135 

COUN, que determina que as datas estejam autorizadas pela Direção Setorial.   Nada 136 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 137 

encerrada a sessão, da qual eu, Salette Aparecida Franco Miyake, secretária 138 

executiva, lavrei a presente ata. 139 

 
 

Dalton Luiz Razera        Luiz Paulo Maia 

Salette Aparecida Franco Miyake 



19ª REUNIÃO SETORIAL - Relato resumido das Discussões Conselhos 

Superiores – Representantes SACOD NO CEPE.  

  

1- Coun: 

- Os aposentados se manifestaram sobre mudanças no seu 

enquadramento; 

- inicialmente foi feito um relato da comissão encarregada de fazer o 

inventário de bens da UFPR. O Sacod tem 89% dos seus bens 

devidamente inventariados (é um dos setores com índice mais alto, o 

que é positivo). Tem no total 3620 bens inventariados. O inventário é 

feito anualmente e os ramais para tirar dúvida são: 5141 ou 5292. 

- Foi anunciado que a Editora da UFPR ganhou um Prêmio Jabuti na 

modalidade tradução. 

- Foi adiada a aprovação das atas que dizem respeito ao convênio do 

HC para que todos possam ler com calma; 

- a principal discussão foi sobre um pedido do setopr de tecnológicas 

para que a eleição para diretor do Setor fosse feito pelo regime de 

paridade de votos: professores, funcionários e alunos. Hoje o sistema 

é 70% professores e 30% funcionários e alunos. Embora o caso em 

tela fosse do setor de tecnológicas, essa discussão deverá ser 

retomada para a próxima eleição do reitor e para as reuniões dos 

diretores de setor. Pensei em fazer o realto no Conselho de amanhã 

para que todos já comecem a pensar a respeito. 

  

2- Cepe: 

- Inicialmente a Professora Eva, que assume a representação no 

Conselho agora como aposentada, falou sobre o Projeto Integrar, que 

visa acolher os alunos intercambistas. Os interessados em participar 

do projeto podem se cadastrar no site: welcome.ufpr.br. O projeto é 

uma das ações da UFPR visando intensificar a internacionalização. 

- Aprovação do calendário acadêmico 2015 - primeiro semestre de 

23.02 a 27.06 -  segundo semestre de 03.08 a 30.11 

- Foi aprovada a proposta de revalidação de diplomas para refugiados 

políticos e humanitários (conferir resolução a respeito). Projeto 

pioneiro da UFPR. 

- Foi aprovada a proposta da criação da "prática específica" (alínea f 

do artigo 9º da Resolução30\90 CEPE). A prática específica é uma 

estratégia de ensino, não necessariamente uma disciplina, por isso a 

carga horária não é estabelecida pelo CEPE. 

- Foi amplamente discutida a questão da lotação dos professores do 

Litoral. (Resolução 29-A\13  CEPE - anular o artigo 1º ) 

- Foram apresentados os números de vagas ofertadas para o SISU. 

- Foi discutido que não será considerado o regime de cotas para 

alunos que já têm curso superior e pleiteiam vagas numa segunda 

graduação na UFPR. 
 

http://welcome.ufpr.br/

