
Ata da 21ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 

Design. Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2014, às quatorze horas e trinta 
minutos na Sala do Conselho na Direção do Setor de Artes, Comunicação e Design, 
reuniu-se o Conselho Setorial sob a Presidência do Prof. Dalton Luiz Razera. Foram 
registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Ricardo Carneiro 
Antonio, Rosangela Stringari, Paulo Roberto de Oliveira Reis, Mario Messagi Junior, 
Alberto Ireneu Puppi, Danilo Ramos, Regiane Ribeiro, Adriano Heemann, Rosa Maria 
Cardoso Della Costa. Luiz Fernando Mendes e Nicholas Eloy. Justificaram a ausência 
os Conselheiros: Marcel Pauluk e Viviane El Marghani.  Não justificaram a ausência os 
Conselheiros: Indioney Carneiro Rodrigues, André Andrade, Gabriel Costa, Leticia 

Hashizime e Fabio Tokumoto. INFORMES: 1) Aprovação da Ata da 20ª Reunião 
Setorial: A Ata foi lida e aprovada; 2) Posse da Chefia do Departamento de Design: Foi 
dada a posse ao Alberto Ireneu Puppi como Chefe do Departamento de Design. O 
Prof. Ken Flavio Ono Fonseca tomará posse em outra ocasião, pois não pode 

comparecer a sessão; 3) Orçamento e Finanças - Fechamento 2014/ Planejamento 
2015: O Presidente apresentou aos  Conselheiros as porcentagens de utilização dos 
recursos de 2014, e o saldo de diárias e passagens que não puderam ser gastos em 
virtude do encerramento do exercício, assim como o saldo de material permanente que 
não foi utilizado por terem sido encerrados os pregões. O servidor Gerson Miguel 
Yasbeck explicou que há saldo em diárias porque os recursos foram rateados entre os 
departamentos e cada departamento define seus critérios de uso, no encerramento do  
exercício financeiro nem sempre é possível utilizar as sobras, uma vez que o sistema 
não aceita que se insira pequenos valores, pois está projetado para registro de diárias 
inteiras e não valores monetários. Em relação ao material permanente o servidor 
lembrou que os processos ficaram no Departamento de Contabilidade e Finanças para 
registro e só foram liberados para gasto após vencerem os pregões. Em seguida, o 
Presidente apresentou o orçamento de 2015, no valor de R$215.000,00 (duzentos e 
quinze mil reais) que serão rateados entre os Departamentos, conforme acordo já 
estabelecido anteriormente em Plenária Setorial. Explicou que para 2015 o governo 
estabeleceu limite de 20% para aquisição de material permanente. Solicitou aos 
departamentos que façam seu planejamento de utilização de recursos e que tenham 
especial atenção às diárias e passagens . O Conselheiro Mário Messagi Junior 
comentou que o Decom  já aprovou regimento para gastos com diárias e passagens e 
que está estabelecido que por ocasião da primeira Plenária  Departamental, comentou 
que os docentes devem apresentar os eventos que almejam participar para que o 
Departamento tenha condições de atendê-los conforme os critérios definidos pelo 
referido regimento.  O Conselheiros Paulo Reis, Danilo Ramos e Adriano Heemann  
apresentaram como exemplo o modelo de utilização de recursos que utilizaram em 
suas unidades, Deartes, PPG Música e PPP Design, salientando que obtiveram êxito 
no gerenciamento dos recursos de 2014 e se colocaram à disposição para auxiliar as 
demais unidades. O Vice-Presidente Luiz Paulo Maia esclareceu aos presentes como 
ocorre o processo de divisão de recursos entre os Setores e lembrou que os 
Programas de Pós-Graduação, através de suas produções podem auxiliar o Setor a 
pleitear o aumento de recursos junto à Administração Central. Por fim o Presidente 
lembrou que o Financeiro do Setor procura otimizar os gastos efetuando o movimento 
das rubricas dos recursos nos departamentos e entre os Departamentos  para reduzir 

devolução dos recursos ao final de cada exercício;  4) Orientações sobre as 
solicitações de Material do Almoxarifado para 2015: Foram distribuídas aos 

Conselheiros orientações para solicitação de materiais de consumo em 2015; 5) 
Resoluções sobre a mudança de Regime de Trabalho Docente DE e 40h: O Presidente 



comentou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) aprovou a 
Resolução nº 90/14 que rege as normas do Regime de Trabalho e Atividades dos 
Docentes das  Carreiras do Magistério Superior, e que está em estudo a proposta da 
Resolução que estabelece o regime excepcional de trabalho de 40 horas sem DE. No 
momento foi solicitado vistas pelo representante da APUFPR, salientando que alguns 
setores apresentam esta demanda em função de suas áreas de conhecimento, e que 
atendidas as condições de excepcionalidade os docentes poderão pleitear essa 
possibilidade. Explicou rapidamente como se dará o encaminhamento da distribuição 
dos pontos dos professores equivalentes para alteração de Regime de trabalho nos 
Setores, cuja proposta de divisão já foi incluída em pauta do Conselho de 
Planejamento e Administração (COPLAD),  prevista para ser votada em dia 17 de 
dezembro p.v. A seguir, o Presidente comentou que o SACOD pode solicitar 
contratação de professores substitutos até o limite de 10%,  sendo que cada um tem 
direito a dois professores nestes termos, e pediu aos departamentos que se 
programem para atender aos pedidos dos docentes que desejam afastar-se, em 

especial para pós-doc, sem ultrapassar o limite dos 10%; HOMOLOGAÇÕES:  1)  
Processo: 23075.053313/2014-04,  Recurso ao Indeferimento de Inscrição em  
Concurso para Professor do Magistério Superior – Área de Conhecimento: Design 
Gráfico e Design de Produto , Desenho Técnico, de Observação e Técnicas de 

Expressão Gráfica, Recorrente: Ana Claudia Gabardo, homologado; MOVIMENTO 

DAS CÂMARAS.  SEGUNDA CÂMARA - 09/12/2014. 1) Processo: 
23075.035771/2014-53,  Afastamento para pós-doutorado,  Solicitante: Kelly Cristina 

de Souza Prudêncio, Relator: Hugo de Souza Melo; 2) Processo: 23075.051631/2014-
22, Assunto: Contratação de professor substituto – Vaga: Kelly Prudêncio ,  Gabriel 
Bozza. Solicitante: Departamento de Comunicação Social, Relator: Professor Marcel 

Pereira Pauluk; 3) Processo: 23075.052195/2014-17,  Prorrogação de contrato de 
professor substituto - Anna Lúcia da Silva Araújo Vörös, Solicitante: Departamento de 

Design, Relator: Professor Mário Messagi Junior; DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação do 
Calendário – Câmaras/Conselho Setorial – 2015: O Presidente colocou em votação o 

calendário de Câmaras e Plenárias Setoriais que foi aprovado por unanimidade; 2) 
Processo: 23075.041623/2014-78, Afastamento para Estudos para Pós-doutoramento, 
Solicitante: Myrian Regina Del Vecchio de Lima, Relator: Marcel Pereira Pauluk. Tendo 
em vista que o Relator Professor Marcel Pauluk não pôde comparecer a sessão, 
encaminhando o processo, cujo parecer foi lido pelo Presidente. O Parecer é favorável 
à aprovação do afastamento da docente, condicionado à comprovação registrada em 
ata departamental da redistribuição dos encargos didáticos ou a abertura de concurso 
para contratação de Professor Substituto. O Presidente colocou em votação e foi 
aprovado por unanimidade, contudo, o processo retornará ao Departamento de 

Comunicação Social para apensamento do documento solicitado pelo Relator; 3) 
Processo nº  23075.049411/2014-39, Abertura de teste de Seletivo para Contratação 
de Professor substituto Vaga Professora Dulce Osinski, Área de Conhecimento Artes 
Visuais, Gravura e Desenho, Solicitante: Departamento de Artes, Relator: Danilo 
Ramos. O relator posicionou-se favoravelmente à abertura do teste seletivo por 
estarem cumpridas as exigências da Resolução 92/06 CEPE. O Presidente colocou em 

votação e foi aprovado por unanimidade; 4) Processo: 23075.054903/2014-46,  
Abertura de Concurso Público para contratação de professor do Magistério Superior. 
Área de Conhecimento: Fotografia, Adjunto A, Regime de Trabalho: 20 h, Solicitante: 
Departamento de Comunicação Social, Relator: Luiz Fernando Mendes. O relator 
explicou que o pedido atende às exigências legais e normativas internas da UFPR e 

declarou-se favorável à abertura do concurso público; 5) Inclusão de Pauta: Solicitada 



pelo Departamento de Artes, processo nº 23075.054226/2014-66 , Afastamento do 
País para realização de pesquisa  “Ariane et Bacchus de Marin Marais”,  no Centro de 
Música Barroca de Versailles, Universidade de Paris  IV – Sorbonne, no período de 22 
de janeiro a 23 de fevereiro de 2015, Solicitante: Professora Silvana Scarinci. Inclusão 
aprovada por unanimidade. O processo foi relatado pelo Conselheiro Ricardo Carneiro 
Antonio. O relator fez a leitura do parecer citando os documentos apensos ao processo 
e posicionou-se favoravelmente à aprovação do afastamento, desde que seja 
apensado ao processo documento que comprove a solicitação de alteração do período 
de férias da docente, que coincide em parte com o período solicitado para ausentar-se 

do país. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade; 6) Inclusão 
de Pauta solicitada pelo Departamento de Design.  Processo nº 23075.055095/2014-
34, Renovação de contrato de Professor Substituto Marcos Namba Beccari, até 30 de 
junho de 2015. Inclusão aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em votação 

e foi aprovado por unanimidade; 7) Processo nº 23075.050820/2014-88, afastamento 
no país para estudos de doutoramento, Solicitante: Dulce Albach  - Departamento de 
Design,  Relatora: Regiane Regina Ribeiro. A Relatora apresentou parecer favorável a 
aprovação do afastamento considerando que o processo atende as normativas legais, 
contudo, solicitou que seja anexado ao processo documento que comprove o aceite da 
Universidade do Porto para realização do “doutorado sanduiche”. O Presidente colocou 

em votação e foi aprovado por unanimidade; 8) Inclusão de Pauta solicitada pela 
Coordenação de Comunicação Social, Processo nº 23075.055670/2014-0, Projeto 
Político-pedagógico de Jornalismo. Inclusão aprovada por unanimidade.  A 
Conselheira Rosângela Stringari apresentou o  histórico de formalização dos projetos 
políticos pedagógicos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações  
Públicas, explicando que esta é uma demanda apresentada pelo Ministério da 
Educação a partir das Diretrizes Curriculares de Jornalismo e Relações Públicas, 
assim como pelo Protocolo de Compromisso firmado com o MEC no início de 2014. 
Em seguida apresentou rapidamente a composição do documento e esclareceu a 
importância da aprovação em atendimento às Diretrizes Curriculares e demandas do 
Curso de Comunicação Social.  Elucidou também que as Comissões que estão 
trabalhando nos Projetos Políticos Pedagógicos de Relações Publicam e Publicidade e 
Propaganda ainda estão concluindo os documentos, e os encaminharão em 2015 pra 
PROGRAD. O Conselheiro Mário Messagi Junior esclareceu sobre os trâmites para 
extinção do Curso de Comunicação Social e criação de três cursos distintos, 
salientando que aprovação dos projetos políticos pedagógicos no âmbito Setorial, 
seguido da análise e aprovação da PROGRAD e CEPE  serão seguidos das tratativas 
da UFPR com o Ministério da Educação para autorização de criação dos cursos, a 
respectiva expansão de vagas docentes e demais demandas que estas mudanças  
requerem para que garantir a qualidade dos novos cursos, e somente após a acordo 
firmado com aquele Ministério é que o Conselho Universitário irá aprovar a criação dos 

cursos; PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Luiz Fernando Mendes solicitou que a 
Direção intervenha junto a Pró-Reitoria de Administração  sobre a demora no 
atendimento às Demandas do Departamento nas unidades: Jorlab, banheiros e 
CACOS, tal como o muro sito à Rua Bom Jesus que há um ano espera por conserto. O 
Conselheiro Mário Messagi Junior solicitou que a Direção do Setor busque acordo com 
a Direção do Setor de Ciências Humanas para devolução do 0,55 pontos que foram 
emprestados ao docente Emerson Cervi, pois havia sido acordado com o Setor de 
Ciências Humanas, esses pontos seriam devolvidos tão logo fosse possível, e 
considerando que está para ser aprovada a Resolução  que redistribuiu pontos aos 
Setores Acadêmicos, esse é o momento para solicitar a devolução ao DECOM. Nada 



mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual, eu, Salette Aparecida 
Franco Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 
será assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial.  
 
 
 
 

Dalton Luiz Razera        Luiz Paulo Maia 

Salette Aparecida Franco Miyake 

 
 


