
Ata da 24ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2015, 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 Professor Dr. Dalton Luiz Razera. 4 

Foram registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Indioney Carneiro 5 

Rodrigues, Marcel Pereira Pauluk, Rosangela Stringari, Paulo de Oliveira Reis, Mário 6 

Messagi Junior, Alberto Ireneu Puppi, Danilo Ramos, Claudia Quadros, Adriano 7 

Heemann, Gerson Miguel Yasbeck, Ana Cristina C. Simas e Aurora Cristina B. V. Silva, 8 

representando o Centro Acadêmico de Design.  Justificaram ausências os 9 

Conselheiros: Edwin Pitre Vasquez, Rosa Maria Cardoso Dalla Costa, Rogéria 10 

Bernardo, Gerson Ferreira dos Santos e Regiane Regina Ribeiro.  INFORMES: 1) 11 

Programas de Pós-Graduação do Setor: O Presidente apresentou proposta às 12 

Coordenações de Pós-Graduação do Setor para que se articulem com o objetivo de 13 

desenvolver uma campanha de divulgação dos Programas com vista a promover os 14 

cursos.  2) Orçamento: o Presidente Apresentou planilhas de controle orçamentário e 15 

explicou brevemente como foi efetuada a divisão de recursos do Setor em 2015. 16 

Também solicitou as Chefias de Departamento e Coordenações de Pós-Graduação 17 

que indiquem, de acordo com o planejamento de cada unidade, de que forma desejam 18 

alocar os recursos. Devido aprovação tardia, e respectiva liberação pelo Governo 19 

Federal para uso dos recursos, assim como aprovação do orçamento da UFPR que 20 

ainda aguarda aprovação do Conselho de Administração e Planejamento, solicitou que 21 

os Departamentos e Programas de Pós-Graduação fiquem atentos aos prazos de 22 

encerramento de exercício com vistas a fazer bom uso dos recursos. Em seguida, o 23 

servidor Gerson Miguel Yasbeck orientou os conselheiros sobre a aquisição de 24 

materiais permanentes por indicação da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 25 

Finanças. O servidor pediu atenção aos prazos legais para solicitação de diárias e 26 

passagens e coffee break, lembrando que pedidos fora de prazo inviabilizam a 27 

execução pelo financeiro do Setor, pois necessitam de autorização das Pró-Reitorias e 28 

do Gabinete do Reitor, salientando que essas instâncias são rigorosas em relação ao 29 

cumprimento de prazos, pois são responsáveis perante aos Órgãos de Controle e 30 

possuem demandas de toda UFPR para autorizar. Portanto, pedidos de última hora 31 

correm o risco de não serem aprovados, a despeito dos esforços da Direção. O 32 

Conselheiro Mário Messagi Junior solicitou que a Direção do Setor busque informações 33 



e autorização, se possível, para aumentar as despesas de capital que em 2015 foram 34 

reduzidas em 20%.  3) Solicitação de Materiais de Almoxarifado – orientações para 35 

2015: A servidora Ana Cristina C. Simas distribuiu orientações aos Departamentos e 36 

Coordenações sobre a solicitação de material de almoxarifado diante das dificuldades 37 

que o Setor está enfrentando em ter seus pedidos atendidos a contento pelo 38 

Almoxarifado Central, informando que os pedidos não estão sendo atendidos por falta 39 

de materiais na UFPR e não no Setor. Quanto ao Inventário de 2014 a servidora 40 

informou que o exercício de 2014 está fechado, e que somente houve questionamento 41 

quanto a alguns bens não encontrados e que já foram tomadas as providências 42 

necessárias junto a Pró-Reitoria de Administração.  Em seguida informou que nos 43 

próximos meses o Setor deverá iniciar os trabalhos do Inventário de 2015 com apoio 44 

dos responsáveis pelo controle patrimonial nos Departamentos.  4) Patrimônio: 45 

Inventário de 2014 – Planejamento 2015.  4) Controle de Ponto: Foram distribuídas 46 

cópias do Decreto Federal nº 1.590 de 1995,  juntamente com o Ofício Circular nº 47 

02/2015- SACOD com orientações para que as Chefias imediatas  solicitem aos 48 

servidores de suas unidades que preencham mensalmente a folha ponto, conforme 49 

determina o referido Decreto. Está medida tem por objetivo atender a uma 50 

determinação legal, bem como garantir direitos e deveres de servidores e Chefes. 5) 51 

Projeto Arquitetônico do Campus Cabral: O Vice-Presidente do Conselho Setorial, Prof. 52 

Dr. Luiz Paulo Maia, comunicou que a Direção do Setor esteve em reunião com o 53 

Superintendente de Infraestrutura em no último dia 16 de abril para tratar do Projeto 54 

Arquitetônico do Campus Cabral e apresentou aos presentes breve relato de 55 

documento recebido daquela Diretoria sobre o andamento do Projeto. Explicou que o 56 

Projeto está em fase de conclusão, contudo, devido ao contingenciamento proposto 57 

pelo Governo Federal houve atraso de pagamento para a empresa Arthur Casas o que 58 

provocou atraso na conclusão da etapa 04. Explicou também que projeto tem mais 59 

duas fases que segundo o Diretor de Infraestrutura serão concluídos em três meses, 60 

sendo que uma das fases tratará do levantamento de detalhes dos laboratórios, e a 61 

última fase de orçamentação dos custos para licitação.  6) Extensão: Foi solicitado aos 62 

Chefes de Departamento que reservem nas próximas plenárias departamentais um 63 

horário para o Comitê de Extensão, com objetivo de informar e orientar como estão 64 

sendo desenvolvidos os trabalhos do Comitê, e esclarecer dúvidas dos docentes 65 

diante das dificuldades que o Setor enfrenta para registrar as atividades de extensão, 66 



desde a sua criação. ORDEM DO DIA: HOMOLOGAÇÕES: 1) Processo: 67 

23075.068311/2015-92, Afastamento do País para participar do Programa Escala 68 

Docente – AUGM, Mendonza Argentina , Solicitante: Prof. Ken Flavio Ono Fonseca  - 69 

Departamento de Design. Homologado. 2)  Processo: 23075.071554/2015-16, 70 

Contratação de Professora Substituta Adriana Túlio Baggio, na vaga da Prof.ª Adriana 71 

Machado Casali, Solicitante: Departamento de Comunicação Social. Homologado.  72 

DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da Ata da 23ª Reunião Setorial: A ata da 23ª Reunião 73 

Setorial foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 2) Relator Paulo Oliveira Reis, 74 

processo: 23075.071714/2015-19, Homologação do Resultado das eleições para 75 

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos no Conselho Setorial, 76 

solicitante: DIREÇÃO/SACOD. O Relator apresentou parecer favorável à homologação 77 

do resultado das eleições para escolha de dois Representantes dos Servidores 78 

Técnico-Administrativos no Conselho Setorial, considerando que o processo está de 79 

acordo com as normas vigentes na UFPR. Foram eleitas duas Chapas: Chapa A: 80 

Gerson Miguel Yasbeck e Rogéria Bernardo, titular e suplente, respectivamente; 81 

Chapa B: Ana Cristina C. Simas e Gerson Ferreira dos Santos, titular e suplente, 82 

respectivamente. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 3) 83 

Relator Marcel Pereira Pauluk,  processo: 23075.067678/2015-99, Homologação do 84 

Resultado das Eleições para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Artes 85 

Visuais, Solicitante: Coordenação do Curso de Artes Visuais. O relator fez breve leitura 86 

do processo, indicando que este não foi bem encaminhando quanto ao pedido da 87 

coordenação anterior, contudo, por ser tratar de um erro que não interfere nos 88 

resultado final o Relator posicionou-se favoravelmente a homologação do resultado 89 

das eleições para Coordenador Vice-Coordenador do Curso de Artes Visuais. Foram 90 

eleitas as Professora Stephanie Dahn Batista e Consuelo Schlichta como 91 

Coordenadora e Vice-Coordenadora, respectivamente, para o período de 2015 a 2017.   92 

O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 4) Relator Indioney 93 

Carneiro Rodrigues, processo: 23075.057715/2015-51, Avaliação de Estágio 94 

Probatório (3ª. Etapa), Solicitante: Claudia Regina Hasegawa Zacar – Departamento 95 

de Design. O relator apresentou parecer favorável à aprovação do processo. O 96 

Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 5) Relatora 97 

Rosângela Stringari,  processo: 23075.071826/2015-70,  Reabertura de concurso 98 

público para a Carreira de Magistério Superior no Cargo de Professor Classe A – 99 



Adjunto 40 h DE.  Área de conhecimento: Performance (sopros e/ou percussão e/ou 100 

cordas com arco e/ou piano),  Solicitante: Departamento de Artes.  A relatora explicou 101 

os trâmites processuais indicando a ausência de documentação que cite a origem da 102 

vaga e explicite melhor os motivos da reabertura do concurso público, assim como não 103 

está determinada a quantidade de vagas. Neste sentido, a Relatora apresentou 104 

parecer favorável ao pedido desde que sejam esclarecidas as questões por ela 105 

apontadas no parecer. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por 106 

unanimidade a devolução do processo ao Departamento de Artes para apensar 107 

documentação solicitada, somente após esclarecidas as dúvidas indicadas o processo 108 

deve ser encaminhado a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para reabertura do 109 

concurso público. 6) Relator: Alberto Ireneu Puppi.   Processo: 23075.055955/2014-30, 110 

Pedido de aprovação de Termo Individual de participação em Projeto, Solicitante: 111 

Professor Toni André Scharlau Vieira – Departamento de Comunicação Social. O 112 

relator apresentou parecer desfavorável à aprovação do pedido após explicar que os 113 

trâmites processuais não foram bem conduzidos incidindo em uma série de erros que 114 

resultaram na perda do objeto que originou a solicitação, sugerindo o arquivamento do 115 

processo. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade a 116 

devolução do presente processo ao Departamento de Comunicação social para que 117 

seja dada ciência ao docente solicitante, acerca do resultado da decisão do Conselho 118 

Setorial e posterior arquivo do processo. 7) Relator Mário Messagi Junior, processo: 119 

23075. 072427/2015-26, afastamento do país para participar de Doutorado Sanduíche, 120 

Solicitante: Dulce de Meira Albach – Departamento de Design. O relator apresentou 121 

breve histórico do processo e posicionou-se favoravelmente à aprovação do pedido, 122 

tendo em vista que o processo está devidamente instruído e a docente cumpre todos 123 

os requisitos para fazer jus ao afastamento.  O Presidente colocou em votação e foi 124 

aprovado por unanimidade. 8) Relator Adriano Heeman, processo: 125 

23075.071716/2015-16, Homologação do resultado das eleições para Representante 126 

Docente do Setor no CEPE, solicitante: DIREÇÃO/SACOD. O Relator apresentou 127 

parecer favorável a homologação do resultado das eleições. Foi eleita a Chapa 128 

composta pelas Professoras Rosa Maria Cardoso Dalla Costa e Viviane Ribas El 129 

Marghani. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade.   9) 130 

Relatora Regiane Regina Ribeiro, processo: 23075.068331/2015-63,  Abertura de 131 

Teste Seletivo para Professor Substituto, Solicitante: Departamento de Design. O 132 



Relato foi feito pela Conselheira Cláudia Irene de Quadros, tendo em vista que 133 

Conselheira Titular, Regiane Regina Ribeiro, precisou se ausentar da sessão.  A 134 

Relatora apresentou parecer favorável à abertura do teste seletivo, considerando que o 135 

processo está devidamente documentado e dentro dos trâmites legais.  O Presidente 136 

colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 10) Relator Alberto Ireneu Puppi, 137 

processo: 23075.056632/2015-44, Avaliação de Estágio Probatório (2ª. Etapa), 138 

Solicitante: Rafael Stefanichen Ferronato – Departamento de Artes. O relator 139 

apresentou parecer favorável à aprovação do processo, condicionado a correção das 140 

informações constantes no Item A Docência, do Fator produtividade. As informações 141 

foram solicitadas à Comissão de Avaliação pelo próprio relator e foram apensadas ao 142 

processo durante essa sessão. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por 143 

unanimidade.  11)  Posse Servidores Técnico-Administrativos no Conselho Setorial. Foi 144 

dada a posse aos representantes titulares eleitos: Gerson Miguel Yasbeck e Ana 145 

Cristina C. Simas. Os membros suplentes não puderam comparecer e tomarão posse 146 

em gabinete. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual, 147 

eu, Salette Aparecida Franco Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que 148 

após lida e aprovada, será assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial.  149 

 
Dalton Luiz Razera        Luiz Paulo Maia 

 
 
 

Salette Aparecida Franco Miyake 
 
 
 


