
Ata da 29ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2015, às quatorze horas e 2 

trinta minutos, na Sala do Conselho na Direção do Setor de Artes, Comunicação e 3 

Design, reuniu-se o Conselho Setorial sob a Presidência do Professor  Dr. Dalton Luiz 4 

Razera. Foram registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Hugo de 5 

Souza Melo, Rosângela Stringari, Mario Messagi Junior, Alberto Ireneu Puppi, Zélia 6 

Chueke, Gerson Miguel Yasbeck e Kaipe Abreu. Justificaram a ausência os 7 

Conselheiros: Paulo Roberto de Oliveira Reis, Regiane Regina Ribeiro, Stephanie 8 

Dahn Batista e Ana Cristina Carcereri Simas. Não justificaram a ausência: Marcel 9 

Pereira Pauluk, Stephania Padovani, Rosa Maria Dalla Costa, Representantes 10 

Discentes do Centro Acadêmico de Design e Anderson Toni. INFORMES: 1)  Modelo 11 

de Alocação de Vagas Docentes – Apresentação Prof. Alexandre Trovon. O Professor 12 

Alexandre Trovon integrante da Comissão de Alocação de Vagas Docentes fez breve 13 

apresentação sobre o funcionamento do novo modelo, explicando quais os principais 14 

dados que foram utilizados para rodar a primeira etapa da distribuição de vagas, 15 

alertando que haverá um segunda etapa. Para tanto, a Comissão tem se reunido e 16 

buscado acertar possíveis demandas que o modelo por ventura não tenha atendido a 17 

contento. Em seguida, respondeu as dúvidas dos Conselheiros e se comprometeu a 18 

levar sugestões dos Conselheiros para análise da Comissão.   2) Ofício da Comissão 19 

de Flexibilização de Jornada dos Servidores Técnico-Administrativos. O Servidor 20 

Gerson Miguel Yasbeck, na qualidade de representante dos servidores técnicos 21 

administrativos, apresentou aos Conselheiros os documentos recebidos da Comissão 22 

de Flexibilização de Jornada de trabalho e explicou que no dia anterior foi realizada 23 

uma reunião com os servidores técnico-administrativos, ocasião em que foram 24 

esclarecidas as diretrizes da Resolução que rege a Flexibilização de Jornada e os 25 

tramites necessários para  que a comissão possa analisar os pedidos e aprova-los. Em 26 

seguida, explicou que cada Chefia imediata deve analisar com seus servidores como 27 

implantar a flexibilização de jornada, se for possível e se houver demanda de 28 

atendimento de 12 horas ininterruptas. O Presidente solicitou que a Secretaria da 29 

Direção encaminhe os referidos documentos aos Conselheiros, por mensagem 30 

eletrônica, para que possam discutir com os servidores de suas unidades, lembrando 31 

que o trâmite exige que sejam encaminhados processos seguindo as diretrizes 32 

sugeridas pela Comissão de Flexibilização, para anuência da Direção. MOVIMENTO 33 

DAS CÂMARAS: SEGUNDA CÂMARA SETORIAL. SESSÃO REALIZADA EM 09 DE 34 

OUTUBRO DE 2015:  1) Relator: Gerson Miguel Yasbeck, Proposta de “Evento 35 

Ouvindo a Comunicação Social”, data 21/09/2015.: Salette Miyake – Direção do 36 

SACOD. O parecer do relator é favorável à aprovação da proposta do evento, por 37 

atender as diretrizes da resolução que trata de atividades de Extensão. A proposta foi 38 

aprovada por unanimidade.  2) Relator: Hugo de Souza Melo. Processo nº 39 

23075.096411/2015-17. Afastamento do país para organização e participação na 40 

jornada de estudos do Groupe Recherche Musiques Bresiliénnes e nas jornadas 41 

anuais do IREMUS/CNRS, BNF em Paris, no período de 12/01/2016 a 30/01/2016. 42 

Interessada: Prof.ª Zélia Chueke. O relator apresentou parecer favorável a aprovação 43 

do afastamento esclarecendo que o pedido está instruído de acordo com a Resolução 44 

66/98 CEPE. O Afastamento foi aprovado por unanimidade.  3) Relator: Hugo Melo. 45 

Processo nº 23075.096409/2015-30. Afastamento do país para participar do New York 46 

Public Library for Perfoming Arts, EUA, no período de 09/02/2016 a 13/02/2016. 47 

Interessada: Prof.ª Zélia Chueke O parecer do relator é favorável, tendo em vista que o 48 

processo está instruído de acordo com a Resolução 66/98 – CEPE. O afastamento foi 49 

aprovado por unanimidade. 4) Relator: Marcel Pereira Pauluk. Correção de autorização 50 



de afastamento para Cooperação Internacional. Processo nº 23075.087121/2015-7: 51 

Prof. Toni Vieira, Decom. O parecer do relator é favorável ao cancelamento da portaria 52 

atual do afastamento aprovado por estar de acordo com as normas da UFPR. O 53 

parecer foi aprovado por unanimidade. ORDEM DO DIA: HOMOLOGAÇÕES: 1) 54 

Processo: 23075.098096/2015-54.  Afastamento do país para apresentar trabalho de 55 

pesquisa na Universidade Autônoma Metropolitana e Senado Federal da Cidade do 56 

México – México, no período de 23/11/2015 a 04/12/2015. Interessado: Prof. ª Luciana 57 

Panke – Departamento de Comunicação Social. Homologado.   2) Processo: 58 

23075.084194/2015-12, Acordo de parceria de PD&I entre a Tigre S.A e a UFPR 59 

Objeto: Desenvolvimento do Projeto de “Design de Sistemas Produto + Serviços 60 

Integrados” para o tratamento de esgoto unifamiliar  = captação da água da chuva + 61 

aquecimento solar (SAS). Interessado: Prof. Aguinaldo dos Santos – Departamento de 62 

Design. Homologado.    DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da Ata da 28ª Reunião. A ata 63 

da 28ª Reunião foi lida, aprovada e assinada. 2 )  Processo: nº  23075.098159/2015-64 

72. Apresentação da gestão 2015 da Associação Atlética da Comunicação Social – 65 

solicita inclusão de entidade estudantil no Regimento do Setor e cadeira no Conselho 66 

Setorial.   O Presidente explicou que a Direção recebeu o pedido dos alunos da 67 

Associação Atlética do Curso de Comunicação Social que objetiva reconhecimento da 68 

entidade, inclusão no Regimento Setorial e cadeira no Conselho. Os conselheiros 69 

julgaram procedente que antes da aprovação do pedido a Direção Setorial faça uma 70 

consulta à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) sobre a legalidade desta 71 

representação, atividades e funções da entidades Atléticas, e também sobre como os 72 

demais Setores Acadêmicos têm regulamentado a representação estudantil das 73 

Associações Atléticas, visto que essa representação é concedida aos Centros 74 

Acadêmicos.  O Presidente colocou em votação e a consulta a PRAE foi aprovada por 75 

unanimidade. Após manifestação daquela Pro-Reitoria o processo será novamente 76 

colocado em pauta do Conselho Setorial para deliberação. 3) Relator: Mario Messagi 77 

Junior,  Processo: 23075.096452/2015-03.  Afastamento do pais para estudos de Pós 78 

Doutoramento na Universidade Nova de Lisboa – Portugal, no período de 01/06 a 79 

31/12/2016. Interessado: Prof. Paulo Roberto de Oliveira Reis.  O relator apresentou 80 

parecer favorável ao afastamento lembrando que o processo está devidamente 81 

instruído e  o mérito do pedido é justo.  A UFPR terá ônus parcial (apenas salário)  e as 82 

disciplinas do docente  serão cobertas por professor substituto conforme   cota setorial. 83 

O Presidente colocou em votação e o processo foi aprovado por unanimidade. 4) 84 

Relator: Prof. Hugo de Souza Melo. Processo: nº 23075.088485/2015-71. 85 

Homologação do Resultado de Teste Seletivo para Prof. Substituto de Música. 86 

Interessado: Coordenação do Curso de Música. O relator apresentou parecer favorável 87 

à homologação do resultado do Teste Seletivo para contratação de Professor 88 

Substituto de Música, vaga do professor Edwin Ricardo Pitre Vasquez, afastado para 89 

estudos de pós-doutoramento. O relator observou que as prerrogativas legais e 90 

normativas da UFPR foram atendidas e que o teste seletivo foi devidamente instruído. 91 

O Presidente colocou em votação e a homologação do resultado do teste seletivo foi 92 

aprovada por unanimidade. 5) Relatora: Prof.ª Zélia Chueke,  Processo: nº 93 

23075.097730/2015-31. Homologação do Resultado das Eleições para Coordenador e 94 

Vice-Coordenador do Curso de Música. Interessado: Coordenação do Curso de 95 

Música. A Relatora explicou brevemente como foi conduzido o pleito eleitoral 96 

informando que foram eleitos o Prof. Hugo de Souza Melo e o Prof. Indioney Carneiro 97 

Rodrigues como Coordenador e Vice-Coordenador, respectivamente. O parecer é 98 

favorável à homologação do Resultado das Eleições, tendo em vista que o processo foi  99 

concluído de forma clara e bem documentada. O Presidente colocou em votação o 100 



Resultado das Eleições para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Música, 101 

aprovado por unanimidade. 6) Processo nº 23075.078123/2015-72,  Assunto: 102 

Manifestação Setorial sobre o pedido de Redistribuição de Raquel Marques Carriço 103 

Ferreira para o Departamento de Comunicação Social. Interessado: UMAP/Progepe. 104 

Eu , Salette Miyake, Secretária da Direção, expliquei aos Conselheiros que o processo 105 

foi recebido em 26 de maio de 2015, e o encaminhei ao Departamento de 106 

Comunicação Social para análise. O Departamento designou uma comissão que 107 

proferiu parecer desfavorável a redistribuição da Professora Raquel Marques Carriço 108 

Ferreira diante da falta de vaga que deve ser oferecida em contrapartida a 109 

Universidade Federal de Sergipe, instituição de origem da docente solicitante, e porque 110 

esta decisão é um entendimento da Plenária Departamental, cuja ata consta às folhas 111 

30 do processo. O presidente colocou em votação e o indeferimento do pedido de 112 

redistribuição da docente Raquel Marques Carriço Ferreira foi aprovado por 113 

unanimidade.  O processo será remetido à Progepe para demais providências. 7) 114 

Inclusão de Pauta solicitada pelo Departamento de Artes. Inclusão aceita. Processo nº 115 

23075.089916/2015-17. Avaliação de estágio probatório da Prof.ª Isabelle Catucci da 116 

Silva -3ª Etapa. Eu, Salette Miyake, Secretária da Direção, expliquei que recebi o 117 

processo um dia antes da reunião, e portanto, não havia relatoria. Analisando 118 

rapidamente informei que não localizei ata do colegiado do curso,  e que a Direção já 119 

havia recebido devolução de processos da Progepe por atenderem a esta norma da 120 

avaliação docente. Para não atrasar a homologação do processo os Conselheiros 121 

decidiram por homologar e devolver ao Departamento para “aprovar” em Colegiado do 122 

Curso. Em consulta a Unidade de Avaliação/Progepe em 28 de outubro essa 123 

orientação foi confirmada, segundo artigo 16 da Resolução 02/00 Coplad: “ o resultado 124 

da avaliação de desempenho em estágio probatório , após a aprovação em plenária do 125 

departamento e pelo  Colegiado do Curso, será homologado pelo Conselho Setorial e 126 

encaminhado à PRHAE.” (grifo nosso). O presidente colocou em votação e o resultado 127 

da avaliação de estágio probatório da referida docente foi aprovada condicionada à 128 

aprovação em Colegiado do Curso de Artes Visuais, conforme determina a Resolução 129 

02/00 COPLAD. Desta forma, a Direção do Setor fará a devolução do processo ao 130 

Departamento para tomar as providências necessárias, Posteriormente, deve o 131 

processo retornar à Direção para verificar se a condição estabelecida foi atendida 132 

antes do encaminhamento à Unidade de Avaliação da Progepe.   Nada mais havendo 133 

a tratar, o Presidente encerrou a sessão, da qual, eu, Salette Aparecida Franco 134 

Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 135 

assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial.  136 

 
 
 
 


