
Ata da 27ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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, Rosangela 5 

Stringari, Paulo Roberto de Oliveira Reis, Mario Messagi Junior, Zélia Chueke,Rosane 6 

Cardoso de Araujo Regiane Regina Ribeiro, André Luiz Battaiola, Rosa Maria Dalla 7 

Costa, Viviane Ribas El Marghani. Gerson Miguel Yasbeck, Larissa Yumi Asami, e 8 

Anderson Toni. Justificaram a ausência: Ana Cristina Carcereri Simas, Alberto Ireneu 9 

Puppi e Marcel Pereira Pauluk. Não Justificou a ausência o conselheiro: Indioney 10 

Carneiro Rodrigues. INFORMES: 1) Relatório de Avaliação do SACOD. Eu, Salette 11 

Miyake, Secretária da Direção do Setor, distribuí cópias do Relatório de Autoavaliação 12 

do SACOD, cujos dados foram fornecidos pela Comissão Própria da UFPR, e fiz breve 13 

comentário sobre a composição do documento que expõe as médias das questões de 14 

múltipla escolha e as respostas das questões abertas. Em seguida, solicitei aos 15 

presentes que analisem o relatório com calma e discutam suas unidades as 16 

deficiências apontadas. Também sugeri que esses dados sejam incluídos como pauta 17 

das semanas de recepção dos calouros e a criação de comissão interna para trabalhar 18 

a divulgação, discussão das avaliações com todos os segmentos que compõe a 19 

comunidade acadêmica do Setor, assim como a apresentação as estratégias adotadas 20 

pelo Setor para dirimir as dificuldades. Informei que desejo elaborar um projeto com 21 

este fim e que conto com a participação das Coordenações e Centros Acadêmicos. 22 

Tão logo tenha o projeto concluído solicitarei inclusão de pauta no Conselho para 23 

aprovação. 2) Orçamento. O Presidente informou que na semana anterior foi 24 

finalmente aprovado o orçamento da UFPR e o montante de R$ 211.309,00. Foram 25 

distribuídos aos chefes de Departamento e Coordenadores de Pós-Graduação 26 

planilhas com o controle de gastos e recursos disponíveis. O Servidor Gerson Yasbeck 27 

alertou aos presentes sobre os prazos para gastos dos recursos de acordo com as 28 

informações da PROPLAN tendo em vista que neste exercício os prazos são menores, 29 

e principalmente porque os valores oficiais foram aprovados somente em agosto. O 30 

servidor orientou brevemente os conselheiros sobre as informações e prazos para 31 

gasto dos recursos. Orientou as Pós-Graduações que informem ao Financeiro do Setor 32 

suas necessidades de alocação dos recursos e colocou-se à disposição para 33 

esclarecer as duvidas dos Departamentos e Programas de Pós-Graduações. Por fim, 34 

salientou o prazo para uso dos recursos em diárias e passagens. A pedido da 35 

servidora Ana Cristina Simas o servidor Gerson Yasbeck distribuiu cartazes sobre o 36 

Inventário de bens móveis de 2015, e  esclareceu quais os prazos estabelecidos para 37 

início e término, solicitando que os Departamentos fiquem atentos e respeitem esses 38 

prazos.  3) Posses: Tomou posse  a Coordenadora do Curso de Artes Visuais, Prof.ª 39 

Dra. Stephanie Dahn Batista, a Vice-Coordenadora ,Prof.ª Dra.ª Consuelo Schlichta 40 

não pode comparecer e tomará posse em outra ocasião. Na sequência, foi dada posse 41 

a Coordenadora e a Vice-Cordenadora do Programa de Pós-graduação em Música, 42 

Prof.ª (s) Zélia Chueke e  Rosane Cardoso de Araújo, respectivamente. Tomou posse 43 

o Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Design, Prof. Dr. André Luiz 44 

Battaiola, a Coordenadora, Prof.ª Stephania Padovani, não pode estar presente e 45 

tomará posse em outra ocasião. Foi dada posse as Representantes do SACOD no 46 

CEPE, Prof.ª (as) Dra. (as) Rosa Maria Dalla Costa e Viviane Al Marghani.  4) Modelo 47 

de Alocação de vagas docentes. O Conselheiro Luiz Paulo Maia apresentou os 48 

resultados do modelo de alocação de vagas docentes, explicando que o modelo será 49 

homologado em Reunião do COPLAD. Explicou que em 24 de agosto o modelo rodou 50 



de forma experimental e já sofreu algumas correções. Fez breve histórico do trabalho 51 

da Comissão coordenada pelo Vice-Reitor e pelos Vice-Diretores Setoriais, e dos 52 

dados que foram incluídos no modelo para gerar as médias finais que serão 53 

conhecidas após a homologação no COPLAD. O Setor ficou com média de 8,9 horas 54 

aula por semana.  Finalmente apresentou a distribuição das cargas horárias, por 55 

Departamento do SACOD e informou que infelizmente não foi concedida nenhuma 56 

vaga adicional ao Setor, e que a partir de agora o Setor deve começar estudar 57 

estratégias para melhorar essa realidade, uma vez que o Setor que estiver com média 58 

abaixo do exigido e houver aposentadoria corre-se o risco de perder vagas docentes. 59 

Informou que tão logo o modelo seja rodado de forma definitiva  os dados oficiais 60 

estejam disponíveis serão disponibilizados aos Setores e Departamentos. 5) 40 anos 61 

do Curso de Design. O Presidente convidou  os docentes das Artes para auxiliá-los e 62 

participar da organização da Comemoração dos 40 anos do Curso de Design: Eventos 63 

e Jantar. Considerando que os Cursos foram criados na mesma época. 6)  Evento do 64 

Centro Acadêmico de Música.   Eu,  Secretária da Direção, informei que recebi no 65 

início da sessão o pedido do Centro Acadêmico de Música para autorização de 66 

realização de evento no dia 28 de agosto de 2015. Contudo, diante da proximidade do 67 

evento, considerando que haverá consumo de bebida alcoólica e sendo necessário 68 

uma análise pormenorizada, principalmente em relação ao controle do consumo de 69 

bebida alcoólica por menores de idade, não indiquei a inclusão de pauta do pedido e 70 

solicitei ao representante do Centro Acadêmico a alteração da data do evento 71 

colocando-me à disposição para orientá-los no encaminhamento e instrução correta do 72 

processo que deve ter autorização do Reitor além da Direção Setorial.  MOVIMENTO 73 

DAS CÂMARAS: TERCEIRA CÂMARA SETORIAL. SESSÃO REALIZADA EM 04 DE 74 

AGOSTO DE 2015: 01) Relatora Regiane Regina Ribeiro: Processo: 75 

23075.086487/2015-26/2015, Solicita inscrição em Concurso Público para Professor 76 

do Magistério Superior. Área de Conhecimento: Performance (sopros e/ou percussão 77 

e/ou cordas com arcos e/ou piano), Interessado: Francisco Gonçalves Azevedo. A 78 

relatora apresentou parecer desfavorável à homologação da inscrição considerando 79 

que os documentos foram postados após o prazo estipulado pelo Edital. O processo foi 80 

colocado em votação e a inscrição foi indeferida por unanimidade.  02) Relator Alberto 81 

Ireneu Puppi, Processo: 23075.086330/2015-09, Assunto: Solicita inscrição em 82 

Concurso Público para Professor do Magistério Superior. Área de Conhecimento: 83 

Performance (sopros e/ou percussão e/ou cordas com arcos e/ou piano), Interessado: 84 

Maria Helena M Del Pozzo Presta. O relator apresentou parecer favorável à 85 

homologação da inscrição considerando que foram atendidos os requisitos do Edital 86 

253/15 e da Resolução 24/13. O processo foi colocado em votação e a inscrição foi 87 

deferida por unanimidade. 03) Relatora Stephanie Dahn Batista, Processo: 88 

23075.074234/2015-18, Assunto: Termo de Cooperação Técnica Roda aí – RPC e 89 

UFPR, Interessado: Prof.ª Rosangela Stringari – Coordenação do Curso de 90 

Comunicação Social. A relatora apresentou parecer favorável condicionada à entrega 91 

da documentação do Instituto do Grupo Paranaense de Comunicação IGRPCOM, pois 92 

constam no processo somente os documentos da empresa Sociedade Paranaense de 93 

Comunicação (RPC). O processo foi colocado em votação e o parecer foi aprovado por 94 

unanimidade.   4) Inclusão de pauta solicitada pelo Departamento de Artes. Inclusão 95 

aceita. Processo nº 23075.0877767/2015-51. Afastamento do país para participar do 96 

Concerto com Orquestra “Conrt d´Apollon´ no Festival de Música Antiga de Utrech, 97 

Holanda e pesquisa  em grupo em Paris, França. Interessada Prof.ª Silvana Scarinci.  98 

A relatora Prof.ª Stephanie Dahn Batista fez a leitura do processo. Após foi colocado 99 

em votação e o afastamento foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: 100 



HOMOLOGAÇÕES: 1) Processo: 23075.041623/2014-78,      Afastamento do País 101 

para estudos de Pós-Doutorado – alteração de  período e inclusão de concessão de 102 

bolsa CAPES. Interessado: Profa. Myrian Regina Del V. de Lima - Departamento de 103 

Comunicação Social. Homologado. 2) Processo: 23075.083525/2015-99,  Afastamento 104 

dos país para participar de missão técnica – ZEMCH Network , período de 21 a 26 de 105 

julho, Tóquio- Japão; e de 27 a 29 de julho,  Miami -EUA. Interessado: Prof. Aguinaldo 106 

dos Santos - Departamento de Design. Homologado.  3) Processo: 107 

23075.088249/2015-55,  Recurso contra indeferimento de inscrição em Concurso 108 

Público Edital - 12/2015 – SACOD.  Interessado: Francisco Gonçalves Azevedo. 109 

Homologado.  DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da ata da 26ª Reunião do Conselho 110 

Setorial. A Conselheira Viviane Ela Marghani solicitou alteração no item 8. A alteração 111 

foi feita e a ata aprovada e assinada pelos Conselheiros. 2) Relatora Prof.ª Regiane 112 

Regina Ribeiro, Processo: 23075.088485/2015-71, Abertura de Teste Seletivo para 113 

contratação de Professor Substituto para o Curso de Música, vaga do Professor Edwin 114 

Pitre Vasquez, Interessado: Departamento de Artes. A relatora apresentou parecer 115 

favorável à aprovação de abertura do teste seletivo, pois considera que a solicitação 116 

esta corretamente documentada e atende aos trâmites legais. O Presidente colocou 117 

em votação e pedido foi aprovado por unanimidade. 3) Relatora Regiane Ribeiro 118 

,Processo: 23075.090172/2015-83, Abertura de Teste Seletivo para contratação de 119 

Professor Substituto (40 horas) para a vaga do Prof. Naotake Fukushima, Interessado: 120 

Departamento de Design. A relatora apresentou parecer favorável à aprovação de 121 

abertura do teste seletivo, pois considera que a solicitação esta corretamente 122 

documentada e atende aos trâmites legais. O Presidente colocou em votação e pedido 123 

foi aprovado por unanimidade. 4) Relator Professor Paulo Roberto de Oliveira Reis, 124 

Processo: 23075.088419/2015-00, Afastamento do país para participar do The Second 125 

International Conference on Comunication Styles, de 08 a 15/10/15, Krosno, Polônia. 126 

Interessado: Prof. Jair Antonio de Oliveira – DECOM.  O relator apresentou parecer 127 

favorável à aprovação do afastamento do docente, considerando que o processo está 128 

instruído de acordo com a legislação vigente na UFPR. O Presidente colocou em 129 

votação e afastamento foi aprovado por unanimidade. 05) Relator Professor Marcel 130 

Pereira Pauluk, Processo: 23075.044878/2014-92,  Alteração de Regime de Trabalho 131 

Docente 20h para DE, Interessado: Prof. Dr. Elson Faxina. O relator não pode 132 

comparecer a sessão,  mas encaminhou o processo cujo parecer foi lido pelo 133 

Presidente. O parecer é favorável à aprovação do pedido de mudança de regime do 134 

docente por estar corretamente instruído e ter atendido aos requisitos da Resolução 135 

90/14 CEPE.  O Presidente colocou em votação e o pedido foi aprovado por 136 

unanimidade. A seguir, o Presidente lembrou que devido à carência de pontos o 137 

processo será encaminhado à Secretaria de Órgãos Colegiados, conforme instrução 138 

da Reitoria, e aguardará nova distribuição de pontos aos Setores para que a mudança 139 

possa ser efetivada. 6) Relator Alberto Ireneu Puppi, Processo nº23075.081283/2015-140 

07. Apreciação do deferimento de inscrição aprovado pela Segunda Câmara Setorial, 141 

candidato: Guilherme Gonçalves de Carvalho no Concurso para Professor do 142 

Magistério Superior, Área de Conhecimento Fotografia de que trata o Edital 190/15 143 

PROGEPE. Interessado: Comissão Julgadora do Concurso – Departamento de 144 

Comunicação Social. O Relator apresentou parecer desfavorável a homologação da 145 

inscrição do candidato por atender parcialmente a Resolução 24/13 CEPE e pelo não 146 

atendimento ao Edital 190/15 PROGEPE, considerando que a análise da 2ª Câmara 147 

Setorial ao deferir a inscrição do candidato não apreciou a contento as normas do 148 

Edital quanto ao Item: Titulação Mínima Exigida. O Presidente colocou em votação 149 

sendo 11 votos a favor do indeferimento e uma abstenção. Às Conselheiras Rosa 150 



Maria Dalla Costa e Viviane El Marghani, Representantes do Setor no CEPE, foi dado 151 

o direito a voz conforme determina o Regimento da UFPR. 7) Relator Mario Messagi 152 

Junior, Processo: 23075.088938/2015-60,  Assunto: Alteração das provas específicas 153 

do Vestibular de Música, Interessado: Curso de Música. O parecer do relator é 154 

favorável à mudança, pois os argumentos são consistem e visam preservar a 155 

qualidade e aumentar o índice de sucesso do curso. O Presidente colocou em votação 156 

e pedido foi aprovado por unanimidade. 08) Inclusão de Pauta solicitada pelo 157 

Departamento de Comunicação Social. Processo nº 23075.049351/2015-54, Assunto: 158 

Solicita alteração de Regime de Trabalho de 20h para DE, Interessado: Prof. Jose 159 

Carlos Fernandes. Eu, Salette Miyake, apresentei brevemente os documentos 160 

constantes no processo e esclareceu que o solicitante instruiu o processo de acordo 161 

com Resolução 108/00 CEPE. Contudo, a servidora lembrou que existe uma 162 

Resolução mais recente, 90/14 CEPE, que instituiu a documentação e trâmites 163 

necessários para instrução de pedidos de mudança de regime de trabalho docente. E 164 

por esta razão, explicou que está ausente no processo a Declaração de não acúmulo 165 

de cargos, item “d” da Referida Resolução. Os formulários devem ser alterados de 166 

acordo com a nova Resolução. Desta forma, o Conselheiro Mario Messagi Junior 167 

sugeriu o retorno do processo ao Departamento para que o docente faça as 168 

alterações, e posteriormente o processo seja encaminhado para análise de uma 169 

câmara Setorial e analisado por um relator antes da aprovação do pedido. A proposta 170 

do Conselheiro foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 09) Inclusão de 171 

Pauta solicitada pelo Departamento de Comunicação Social e Direção do Setor . 172 

Processo nº 23075.087204/2015-63, Assunto: Afastamento do país para participar e 173 

apresentar trabalho 9º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da 174 

Comunicação em Coimbra – Portugal, no período de 10/11/2015 a 18/11/2015 , 175 

Interessado: Prof.ª Luiz Paulo Maia. Eu, Secretária da Direção, Salette Miyake, fiz 176 

breve relato dos documentos constantes no processo, esclarecendo que o 177 

afastamento esta devidamente aprovado em Plenária Departamental e atende às 178 

normativas da UFPR. O Presidente colocou em votação e afastamento foi colocado em 179 

votação e aprovado por unanimidade. 10) Inclusão de Pauta solicitada pelo 180 

Departamento de Design. Processo nº 23075.090168/2015-15, Assunto: Afastamento 181 

do país para participar e apresentar artigo no 47º Evento anual Conference Of the 182 

International Visual Literacy Association (IVLA) em San Francisco EUA, no período de 183 

30/10/2015 a 05/11/2015, Interessada: Prof.ª Carolina Calomeno Machado. Eu, Salette 184 

Miyake, fiz breve relato dos documentos constantes no processo, esclarecendo que o 185 

afastamento esta devidamente aprovado em Plenária Departamental e atende às 186 

normativas da UFPR. O Presidente colocou em votação e afastamento foi colocado em 187 

votação e aprovado por unanimidade. 11) Inclusão de Pauta solicitada pelo 188 

Departamento de Design. Processo nº 23075.089479/2015-31, Assunto: Solicita 189 

alteração de Regime de Trabalho de 20h para DE, Interessada: Prof.ª Claudia Regina 190 

Hasegawa Zacar. Eu, secretária da Direção, Salette Miyake, apresentei brevemente os 191 

documentos constantes no processo e esclareci que a solicitante instruiu o processo 192 

de acordo com Resolução 108/00 CEPE, tal como o processo anterior, item 8 desta 193 

ata, de interesse do professor José Carlos Fernandes;  lembrei que o processo deve 194 

ser instruído de acordo com a Resolução 90/14 CEPE, mais recente, pois esta ausente 195 

a Declaração de não acúmulo de cargos , item “d” da Resolução 90/14 e os formulários 196 

devem ser alterados.  Portanto, foi decidido que o processo retornará ao Departamento 197 

para que a docente faça as alterações, e posteriormente retorne o processo a Direção 198 

para encaminhamento a um relator para análise em Câmara Setorial. 12) Processo : 199 

23075.089758/2015-03,  Assunto: resposta da Plenária do Decom a destinação do 200 



edifício ora ocupado pelo Curso de Comunicação Social, Departamento e 201 

Coordenação do Curso para Reserva Técnica do MAE, Interessado: Departamento de 202 

Comunicação Social. O Conselho Mario Messagi Junior fez a leitura da Manifestação 203 

do Departamento de Comunicação Social propondo uma rediscussão do planejamento 204 

dos espaços por ocasião da desocupação de áreas construídas no Campus Cabral, 205 

que futuramente serão derrubadas para dar início a construção do edifício destinado 206 

ao SACOD. Explicou que a Direção do MAE solicita que o Curso de Comunicação 207 

Social, e toda a sua estrutura, seja movido do prédio principal alegando que a reserva 208 

técnica do MAE não pode ocupar um espaço provisório em função das obras que tem 209 

a guarda. O Conselheiro lembrou que o projeto esta em fase de finalização sendo a 210 

próxima fase (última) de orçamento;  nesta etapa serão considerados os custos da 211 

reforma do prédio principal para abrigar a reserva técnica do MAE. Portanto, 212 

apresentou as razões que levaram a Plenária do Departamento a se manifestar contra 213 

a ocupação do Edifício, que possui um valor histórico e arquitetônico. O Presidente, 214 

Prof. Dalton Razera, esclareceu que futuramente o Setor deve procurar a Reitoria para 215 

solicitar a discussão deste tema e do planejamento de desocupação das unidades que 216 

estão instaladas no Campus de forma definitiva, para que por ocasião do início das 217 

obras todas as unidades e serviços estejam em locais adequados, para garantir a 218 

qualidade da prestação de serviços a comunidade acadêmica. O Conselheiro André 219 

Luiz Battaiola sugeriu que o texto elaborado pela Plenária seja reorganizado de forma 220 

a apresentar primeiramente os argumentos que levam o Departamento e o Setor a se 221 

manifestar sobre o tema, e por fim enumerar as soluções possíveis de alocação da 222 

reserva técnica do MAE em outro Campus. A sugestão foi acatada por unanimidade. A 223 

manifestação do Decom foi colocada em votação e houve unanimidade de aprovação 224 

desta Plenária Setorial, em especial pelos problemas e transtornos que serão criados 225 

ao mover o Curso de Comunicação Social, Departamento, laboratórios e Direção para 226 

um espaço provisório. O processo será encaminhando ao Decom para fazer as 227 

alterações sugeridas, colher as assinaturas dos docentes e posteriormente será 228 

encaminhado ao Plano Diretor. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 229 

sessão, da qual, eu, Salette Aparecida Franco Miyake, Secretária Executiva, lavrei a 230 

presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais membros do 231 

Conselho Setorial.  232 

 

 
 
 


