
Ata da 28ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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, Aryovaldo de Castro Azevedo Junior, Paulo Roberto 6 

de Oliveira Reis, Mário Messagi Junior, Alberto Ireneu Puppi, Zélia Chueke, Regiane 7 

Regina Ribeiro, Stephania Padovani, Viviane Gaspar Ribas El Marghani, Gerson 8 

Miguel Yasbeck, Leticia Alves Graton. Justificaram ausências: Ana Cristina Carcereri 9 

Simas, Rosângela Stringari, Stephanie Dahn Batista, André Luiz Battaiola e Anderson 10 

Toni. INFORMES: 1) Orçamento: O servidor Gerson Miguel Yasbeck apresentou 11 

relatório com os resultados dos gatos e recursos disponíveis de Departamentos e 12 

coordenações de Pós-Graduação, fez breve comentário a respeito dos recursos de 13 

diárias e passagens explicando que o montante já está quase todo investido, em fase 14 

de finalização. Quanto ao material permanente o servidor informou que restam 15 

recursos e alertou sobre os prazos para empenho. 2)  Férias: Eu, Salette Miyake, 16 

secretária executiva, lembrei aos Conselheiros a necessidade das Chefias e dos 17 

servidores encaminharem à Secretaria da Direção as solicitações de férias agendadas 18 

no SIGEPE, pois o sistema não encaminha mensagem para Direção, somente para 19 

Chefia imediata ou para Progepe.  3)  Almoxarifado e Patrimônio: Novas Diretrizes: Eu, 20 

Salette Miyake, secretária executiva, fiz breve apresentação sobre as novas normas 21 

para solicitação de materiais de consumo, alertando que a Direção pode solicitar 22 

material ao Almoxarifado Central um única vez ao mês, e que devido a proximidade do 23 

encerramento do exercício financeiro da UFPR o último pedido do ano será realizado 24 

em 09 de outubro de 2015, devendo tal pedido atender o Setor e suas unidades até 25 

abertura do sistema em 2016. Portanto, solicitei aos Departamentos e Coordenações 26 

de Pós-Graduação que façam o planejamento da demanda, assim como os pedidos 27 

internos devem ser encaminhados a cada duas semanas para Direção do Setor, sendo 28 

que os Departamentos e Coordenações de Pós-Graduação devem encaminhar suas 29 

solicitações ao servidor Thiago Zimmermann, que ora substitui a servidora Ana Cristina 30 

Simas, no controle do Almoxarifado.  4) Extensão – orientações: Em nome do Comitê 31 

Setorial de Extensão, Eu , Salette Miyake, secretária executiva, solicitei novamente que 32 

os departamentos incluam nas próximas reuniões de Departamento a apresentação do 33 

Comitê Setorial de Extensão, pois há necessidade de orientação dos coordenadores 34 

de atividades de extensão sobre problemas que tem ocorrido por erros de  35 

preenchimento das propostas, falta de submissão no sistema, falta de aprovação em 36 

Plenária, assim como falta de atenção as Diretrizes e Normas de Extensão na UFPR;  37 

5) Inventário: O Servidor Gerson Yasbeck lembrou aos Conselheiros sobre o início do 38 

período para a realização do inventário de 2015, a saber: de 01 de Outubro a 31 de 39 

outubro. Eu, Salette Miyake, informei que na Portaria da Subcomissão estão incluídos 40 

os Chefes de Departamento como fiscais do processo MOVIMENTO DAS CÂMARAS: 41 

PRIMEIRA CÂMARA SETORIAL. SESSÃO REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 42 

2015: 1) Relatora Stephania Padovani, Processo: 23075.091012/2015-51, 43 

Afastamento do país para participação do Simpósio Latinoamericano de Formação 44 

Docente, Santiago do Chile, Chile, no período de 08 a 13/10/15. Interessado: Profa. 45 

Consuelo Alcioni Borba Duarte Schlichta. A relatora apresentou parecer favorável à 46 

aprovação do afastamento, considerando que os trâmites processuais atendem ao 47 

disposto na Resolução 66/98 CEPE. O afastamento foi aprovado por unanimidade; 2)  48 

Relatora Rosângela Stringari , Processo: 23075.049351/2014-54,  Assunto: Alteração 49 

de Mudança de Regime de Trabalho de 20 horas para DE (Dedicação Exclusiva). A 50 



relatora apresentou parecer favorável à mudança de regime de trabalho do Docente 51 

tendo em vista a formação e atuação acadêmica do solicitante, quanto à pesquisa em 52 

desenvolvimento e longo histórico de exercício profissional, indicando que esta 53 

mudança trará benefícios ao Departamento e ao Curso de Comunicação Social.  O 54 

pedido de alteração de regime foi aprovado por unanimidade.  Devido à carência de 55 

pontos o processo será encaminhado à Secretaria de Órgãos Colegiados, conforme 56 

instrução da Reitoria, devendo aguardar nova distribuição de pontos aos Setores para 57 

que a mudança possa ser efetivada; ORDEM DO DIA: HOMOLOGAÇÕES: 1) 58 

Processo: 23075.091678/2015-18, Assunto: Afastamento do país para participar dedo 59 

XV Encontro Latinoamericano de Faculdades de Comunicação Social FELAFACS, no 60 

período de 03/10/2015 a 08/10/2015, em Medelín/Colômbia. Interessado: Prof. Fábio 61 

Hansen – Departamento de Comunicação Social. Homologado. DELIBERAÇÕES: 1) 62 

Aprovação da Ata da 27ª Reunião.  A Ata foi lida e aprovada. Em seguida foi lida a ata 63 

da Reunião Extraordinária realizada em 03 de setembro de 2015, que foi aprovada por 64 

unanimidade. 2) Relator Marcel Pereira Pauluk , Processo nº 23075.089479/2015-31.  65 

Alteração de Mudança de Regime de Trabalho de 20 horas para Dedicação Exclusiva. 66 

Interessado: Prof.ª Claudia Regina Hasegawa Zacar. O relator apresentou parecer 67 

favorável à aprovação do pedido de Mudança de Regime de Trabalho da Docente 68 

considerando que o processo foi instruído de acordo a Resolução 90/14- CEPE e as 69 

justificativas que o embasam foram apresentadas e comprovadas, sendo a mudança 70 

pertinente e necessária. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por 71 

unanimidade. Devido à carência de pontos o processo será encaminhado à Secretaria 72 

de Órgãos Colegiados, conforme instrução da Reitoria, devendo aguardar nova 73 

distribuição de pontos aos Setores para que a mudança possa ser efetivada.  3) 74 

Relator Luiz Paulo Maia,  Processo nº  23075.093979/2015-78.  Acordos de 75 

Cooperação entre a UFPR e o Instituto Politécnico de Leiria - Caldas da Rainha e o 76 

Instituto Politécnico de Tomar, Tomar – Portugal. Interessado: Prof. Dalton Luiz 77 

Razera. O relator apresentou parecer favorável à aprovação dos Acordos de 78 

Cooperação a serem firmados com o Instituto de Leiria e Instituto de Tomar, 79 

salientando os benefícios para alunos e professores das instituições envolvidas. 80 

Esclareceu que há mútuo interesse das partes e a proposta contempla o projeto de 81 

internacionalização da UFPR, assim como não haverá envolvimento de recursos 82 

financeiros, o objeto é o intercâmbio de alunos e docentes entre as instituições para 83 

aprimoramento do ensino. O Presidente colocou em votação e foi aprovado por 84 

unanimidade. 4) Relator Paulo de Oliveira Reis. Processo nº 23075.071826/2015-70. 85 

Homologação do Resultado do Concurso Público para Professor de Música de que 86 

trata o Edital 253/15 – PROGEPE. Interessado: Departamento de Artes – Curso de 87 

Música. Conselheiro Paulo Reis apresentou parecer favorável a homologação do 88 

resultado do concurso público, considerando que foram seguidos os tramites legais e 89 

as normativas da UFPR, salientando que o candidato aprovado, Francisco Gonçalves 90 

de Azevedo, apresenta o perfil requerido pelo Curso. O Presidente colocou em votação 91 

e a homologação do resultado do concurso público para professor de música (Edital 92 

253/15 Progepe) foi aprovado por unanimidade.  5) Relatora Regiane Regina Ribeiro. 93 

Processo: 23075.054903/2014-46. Assunto: Reabertura do Concurso Público para 94 

Professor de Fotografia, 20 horas. Interessado: Departamento de Comunicação Social. 95 

A relatora fez breve histórico sobre a primeira realização do concurso e explicou as 96 

mudanças que foram efetuadas e aprovadas em plenária departamental com objetivo 97 

aperfeiçoar o processo seletivo, a saber: a) as exigências de títulos serão de 98 

Graduação em Comunicação Social, habilitações em Publicidade e Propaganda ou 99 

Jornalismo, com Mestrado em Ciências da Comunicação ou áreas afins; b) Introdução 100 



de prova prática e técnica fotográfica; c) Alteração da composição da banca: Prof. Luis 101 

Carlos dos Santos será substituído pelo Prof. Itanel de Quadros, sendo a Prof.ª 102 

Luciana Panke suplente, seguida do Prof. Hertz de Camargo; e como suplentes do 103 

Prof. Elson Faxina foram indicados os Professores Jose Carlos Fernandes e Luis 104 

Carlos dos Santos. O parecer da relatora é favorável à reabertura do Concurso Público 105 

com as mudanças solicitadas. O Presidente colocou em votação e a reabertura do 106 

Concurso Público para Professor de Fotografia Publicitária e Fotojornalismo foi 107 

aprovada por unanimidade. 6) Processo nº 23075.092876/2015-91, Projeto Politico 108 

Pedagógico de Publicidade e Propaganda. Interessado: Coordenação do Curso de 109 

Comunicação Social. O Processo foi relator pelo Conselheiro Aryovaldo de Castro 110 

Azevedo Junior, que faz parte da Comissão de elaboradora do Projeto Politico 111 

Pedagógico para implantação do Curso de Publicidade e Propaganda, Portaria 1568- 112 

Reitor, de 10 de março de 2015. O relator apresentou os pontos principais do 113 

documento, a saber: Carga horaria total 3000 horas, sendo 2370 horas de disciplinas 114 

obrigatórias, 240 horas de disciplinas optativas e 390 horas disciplinas optativas; o 115 

documento foi estabelecido em cinco eixos: Humanístico, Cientifico, Arte e Linguagem, 116 

Estratégico e Prática Profissional; as vagas serão aumentas de 30 para 45 no 117 

vestibular. O Conselheiro esclareceu que o curso de Publicidade e Propaganda não 118 

possui diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), mas 119 

que a Comissão utilizou como base as diretrizes de Jornalismo. Abordou a 120 

necessidade melhoria de infraestrutura e o aporte de docentes para atender ao novo 121 

currículo. Por fim, o Conselheiro salientou que esta demanda faz parte do protocolo de 122 

melhorias assinado entre a Universidade Federal do Paraná e o Ministério da 123 

Educação por ocasião da Avaliação do Curso de Comunicação Social Habilitações 124 

Jornalismo e Relações Públicas, sendo imprescindível a separação das habilitações do 125 

Curso de Comunicação Social e criação de três novos cursos: Jornalismo, Relações 126 

Públicas e Publicidade e Propaganda. Não obstante explicou que o aumento na oferta 127 

de vagas irá depender do atendimento a infraestrutura e aumento do quadro docente a 128 

partir de 2018, porém, o novo currículo começa a vigorar em 2017. O parecer é 129 

favorável à aprovação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Publicidade e 130 

Propaganda.   O Presidente colocou em votação sendo o Projeto aprovado por 131 

unanimidade. 7) Processo nº 23075.092342/2015-64. Afastamento do país para 132 

participar do VI Encuentro de Políticas Públicas y Diseño, na Universidade del Bío-Bio, 133 

Cidade de Concepción Chile, no período de 18/10/2015 a 22/10/2015. O Conselheiro 134 

Alberto Ireneu Puppi  fez breve explanação sobre o pedido e explicou que serão 135 

atendidos os encargos didáticos pelo Professor Ronaldo Corrêa e que o Departamento 136 

de Design irá custear as diárias, conforme deliberado em Plenária. O Presidente 137 

colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 8) Processo nº 138 

23075.0940569/2015-33. Contratação de Professor Substituto Vinícius Miranda de 139 

Morais - Edital 208/15 – PROGEPE. Vaga do prof. Naotake Fukushima, afastado pelo 140 

período de 15 de julho de 2015 a 30 de junho de 2017, para Doutorado. O Conselheiro 141 

Alberto Ireneu Puppi explicou que a presente solicitação visa a contratação do 142 

segundo colocado no Teste Seletivo, Edital nº 208/15 PROGEPE, realizado por 143 

ocasião do afastamento da Prof.ª Dulce Albach, que está devidamente aprovado em 144 

plenária departamental e que em consulta a Progepe é perfeitamente legal. Portanto, o 145 

Departamento optou por solicitar a convocação do candidato para substituir o Prof. 146 

Naotake Fukushima, afastado para estudos de doutoramento, sem a necessidade de 147 

abertura de um novo teste seletivo. O Presente colocou em votação e a contratação foi 148 

aprovada por unanimidade.  9) Proposta de Calendário Acadêmico encaminhado às 149 

Coordenações de Curso  pelo Decom. A proposta foi aprovada no Curso de Artes 150 



Visuais, Música e Comunicação Social, no Curso de Design esta em análise, pois o 151 

Colegiado deverá reunir-se na próxima semana. O Conselheiro Mario Messagi Junior 152 

explicou brevemente como se daria a reposição de aulas e fechamento do ano letivo 153 

nos Cursos do Setor. Tendo em vista a necessidade de respeitar os dias reservados 154 

ao EVINCI e garantir que os discentes tenham condições de se preparar para os 155 

exames finais ficou recomendando aos cursos do SACOD: Último dia letivo de 2015: 156 

16 de dezembro; Semana de exames finais: 17 a 23 de dezembro. Lançamento de 157 

notas: 20 de dezembro a 15 de janeiro (calendário atual). Reposição de aulas: terças, 158 

quartas ou quintas-feiras, das 18h30 às 22h30, e/ou conforme agendamento da 159 

coordenação de curso: 20 a 22 de outubro – grade de segunda, 27 a 29 de outubro – 160 

grade de terça-feira, 3 a 5 de novembro – grade de segunda-feira, 10 a 12 de 161 

novembro – grade de quarta-feira, 18 de novembro – grade de quinta-feira, 25 de 162 

novembro – grade de sexta-feira, 2 de dezembro – grade de segunda, Durante a Siepe 163 

– Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão – 6 e 7 de outubro não deverá 164 

ocorrer nenhuma atividade didática. O Presidente colocou em votação, sendo a 165 

proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 166 

encerrou a sessão, da qual, eu, Salette Aparecida Franco Miyake, Secretária 167 

Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e 168 

demais membros do Conselho Setorial.  169 

 

 
 
 


