
Ata da 41ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e De-
sign.  Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de dois mil e dezes-
seis, na Sala do Conselho do Setor de Artes, Comunicação e Design, sob a Presidên-
cia do Professor Prof. Dr. Dalton Luiz Razera,  foi realizada a 41ª. Reunião do Conselho
Setorial, onde foram registradas as presenças dos Conselheiros: Stephanie Dahn Ba-
tista, Hugo de Souza Melo, Marcel Pereira Pauluk, José Humberto Boguszewski, Adria-
no Heemann, Fábio Hansen, José Estevam Gava, Mário Messagi Junior, Alberto Ireneu
Puppi, Rosane Cardoso de Araújo, Cláudia Irene de Quadros, Ana Cristina Carcereri Si-
mas e Gerson Miguel Yasbek.  Não justificaram ausências: Stephania Padovani, Rosa
Maria Cardoso Dalla Costa e os Representantes dos Centros Acadêmicos de: Comuni-
cação Social, Design e Música.  ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da
Ata da 40ª Reunião Setorial. A Ata da 40ª Reunião foi lida, aprovada e assinada. 2) Pro-
cesso nº 23075.251127/2016-92. Proposta do Calendário de Reposição de Aulas dos
Cursos do Setor de Artes, Comunicação e Design. Interessado: Setor de Artes, Comu-
nicação e Design. O Presidente passou a palavra aos Coordenadores de Cursos para
que esclarecessem as propostas de reposição de aulas. O Conselheiro Hugo de Souza
Melo foi o primeiro a apresentar a proposta do Curso de Música; Seguido do Conselhei-
ro Marcel Pauluk que apresentou o plano de reposição do Curso de Design Gráfico e
do Curso de Design de Produto em acordo com o Conselheiro Adriano Heemann. Pos-
teriormente, o Conselheiro Fábio Hansen explicou como a Coordenação de Comunica-
ção Social articulou a reposição de aulas do curso e suas habilitações. Por fim, a Con-
selheira Stephanie Danh Batista informou como foi planejada a reposição de aulas para
o Curso de Artes Visuais. O Presidente deixou a palavra livre para que as dúvidas fos-
sem sanadas. Não havendo manifestações em contrário este Conselho aprovou por
unanimidade os planos de reposição de aulas do segundo semestre do ano letivo de
2016 dos Cursos: Artes Visuais, Comunicação Social, Design Gráfico, Design de Pro-
duto e Música. Os respectivos planos são parte integrante desta ata. 3) Cronograma de
Reuniões de Câmaras e Plenária Setorial de 2017. O Presidente apresentou os crono-
grama de reuniões setoriais, plenárias e câmaras para 2017, e não havendo manifesta-
ções em contrário o cronograma foi aprovado por unanimidade. 4) Relatora Cláudia Ire-
ne de Quadros. Processo: 23075.169410/2016-71. Afastamento parcial para dedicação
ao Curso de Doutorado, no período de 01/01 a 31/07/2017. Interessado: Prof. Ken Flá-
vio Ono Fonseca – Departamento de Design. A relatora apresentou parecer favorável à
aprovação  do  afastamento  explicando  que  o  processo  está  devidamente  instruído,
atendendo a Resolução Nº. 66/98-CEPE. Os encargos didáticos não serão prejudica-
dos uma vez que o afastamento é parcial.  O Presidente colocou em votação e o afas-
tamento do Professor Ken Flavio Ono Fonseca foi aprovado por unanimidade. 5) Rela-
tor Mário Messagi  Junior.  Processo:  23075.156144/2016-18. Estágio Probatório -  1ª
Etapa. Interessado: Prof. Francisco Gonçalves de Azevedo - Departamento de Artes.  O
Relator apresentou parecer favorável à homologação do resultado, tendo em vista que
o Professor Francisco Gonçalves de Azevedo foi aprovado com nota máxima pela Co-
missão Avaliadora, destacando que se encontram presentes todas as informações e
documentos necessários ao atendimento da Resolução Nº. 02/00-COPLAD. O Presi-
dente colocou em votação e a homologação do Resultado da Avaliação de Estágio Pro-
batório do Professor Francisco Gonçalves de Azevedo – 1ª Etapa foi homologado por
unanimidade. 6) Relator Hugo de Souza Melo. Processo: 23075.161316/2016-74. Ter-
mo de Convênio entre Coletivo Alimentar e a UFPR. Interessado: Prof. Aguinaldo dos
Santos – Departamento de Design.  O processo foi retirado de pauta, devido à redução
de visitas ao Deartes pelo Malote UFPR o relator não recebeu a tempo o processo para
relatar. A Secretaria da Direção fará o resgate do processo no Malote, e emitirá aprova-
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ção “Ad referendum” para homologação na primeira plenária de 2017. 7) Relator Mário
Messagi Junior.  Processo:  23075.169413/2016-13. Abertura de teste seletivo para a
contratação de dois professores substitutos para suprir  licenças para tratamento de
saúde. Interessado: Departamento de Design. O Relator apresentou parecer favorável,
contudo, recomendou que para fins de contrato a expressão preferencialmente seja re-
tirada da definição do tipo de contrato, especialmente para indicar às Pró-reitorias de
Planejamento, Orçamento e Finanças e Gestão de Pessoas que regime de trabalho é
requerido. O Presidente colocou em votação e o parecer do relator foi aprovado por
unanimidade. Desta forma, fica aprovada a abertura de teste seletivo para contratação
de dois professores substitutos por motivo de saúde nas vagas das Professoras Rita de
Cássia Solieri Brandt e Carla Galvão Spinillo, regime de trabalho 40 horas.  8) Inclusão
de pauta solicitada pelo Departamento de Comunicação Social. Inclusão aprovada por
unanimidade. Processo 23075.165361/2016-06. Abertura de Teste Seletivo para Pro-
fessor Substituto na área de Relações Públicas. Interessado: Departamento de Comu-
nicação Social. O Conselheiro Mário Messagi Junior fez breve leitura do processo indi-
cando que o fundamento jurídico que embasa o pedido é o Artigo 84 da Lei 8.112/91,
afastamento da Professora Adriana Machado Casali. O Presidente colocou em votação
a abertura do processo seletivo para contratação de Professor substituto de Relações
Públicas que foi aprovado por unanimidade. 9) Inclusão de Pauta solicitada pelo Depar-
tamento de Comunicação Social. Inclusão de pauta aprovada por unanimidade. Pro-
cesso nº 23075.148700/2016-81. Homologação do Resultado da Avaliação de Estágio
Probatório - 3ª Etapa. Interessado: Prof. Hertez Wendel – Departamento de Comunica-
ção Social. O Conselheiro Adriano Heemann que compõe a Comissão de Avaliação de
Estágio Probatório, Portaria Nº. 35–SACOD, fez breve relato da avaliação explicando
que o Professor foi avaliado com nota máxima. O Presidente colocou em votação e a
homologação  do  resultado  da  avaliação de  estágio  probatório  do  Professor  Hertez
Wendel Camargo foi aprovado por unanimidade. 10) Inclusão de pauta solicitada pela
Secretária da Direção do SACOD. Inclusão de Pauta aprovada por unanimidade. Pro-
cesso nº 23075.168647/2016-35. Regularização dos bens públicos em áreas de ocupa-
ção. Solicitante: DSG/Pró-Reitoria de Administração. O Presidente solicitou aos Coor-
denadores dos Cursos de Música e Design que esclarecessem se houve prejuízos aos
bens das unidades ocupadas por ocasião da desocupação.  O Conselheiro Hugo de
Souza Melo, Coordenador do Curso de Música, que acompanhou a desocupação es-
clareceu que não houve problemas com danos ou extravio de quaisquer equipamentos
ou bens móveis durante a ocupação, explicando que as áreas ocupadas foram as de
uso comum, ficando preservadas as salas de aula, unidades administrativas e laborató-
rios. Desta forma, inexistem prejuízos ao Patrimônio naquele Departamento. Em segui-
da, foi concedida a palavra ao Conselheiro José Humberto Boguszewski, que da mes-
ma forma esclareceu que não houve ocupação das áreas administrativas, acadêmicas
do Departamento de Design, pois a ocupação foi feita pelos alunos dos Setores de Hu-
manas e de Educação, ainda lembrou que o Departamento possui uma pantográfica
que já estava trancada quando os alunos de Pedagogia ocuparam o prédio em 24 de
outubro. Desta forma, não houve prejuízos patrimoniais ao Departamento. O Presiden-
te abriu a palavra aos demais Conselheiros, não havendo manifestações em contrário,
foi  aprovado por unanimidade o retorno do presente processo ao Departamento de
Serviços Gerais da Pró-reitoria de Administração com vistas ao arquivamento do pre-
sente processo. 11) Inclusão de pauta solicitada pelo Departamento de Design. Inclu-
são de pauta aprovada por unanimidade.  Processo nº 23075.169406/2016-11. Afasta-
mento integral para estudos de doutoramento, no período de 01/03/2017 a 20/02/2018.
Interessado: Professora Cláudia Regina Hasegawa Zacar - Departamento de Design. O

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Presidente fez a leitura do processo esclarecendo que o processo está instruído devi-
damente  conforme  determina  a  Resolução  Nº.  66/98-CEPE,  estando  devidamente
aprovado em plenária departamental  e que os encargos didáticos serão assumidos
pela Professora Dulce Albach. O Presidente colocou em votação e o afastamento da
Professora Cláudia Regina Hasegawa Zacar foi  aprovado por unanimidade.  INFOR-
MES.  1) O Presidente comunicou aos presentes que foram gastos 91% dos recursos
do Setor, explicando que as despesas com diárias e passagens são as que mais costu-
mam deixar restos, diante da impossibilidade de empenhar pequenos valores. O Servi-
dor Gerson Miguel Yasbeck explicou que em relação à entrega de material permanente
alguns problemas persistem na entrega dos produtos devido à punição de empresas, e
infelizmente, não há o que fazer, pois uma vez que uma empresa vence a licitação, fica
impedida a contratação de outra, e se a empresa recebe punição emperra todo o pro-
cesso. A seguir, o Presidente informou que restam R$ 45.000,00 que correspondem a
restos a pagar, devendo o Setor aguardar entrega dos produtos, e posteriormente, a
abertura do sistema para encaminhar para pagamento. Quanto ao FDA todo recurso foi
investido, no entanto, o Setor depende da Biblioteca que faz as aquisições das obras,
por isso nem sempre os livros chegam quando alocamos todos os recursos. O Presi -
dente lembrou que é importante que o Setor envolva-se em projetos de captação de re-
cursos, e deu como exemplo as taxas de inscrição dos cursos de pós, pedindo para
Conselheira Cláudia Irene de Quadros comentar brevemente sobre as estratégias que
utilizaram em 2016 e que resultou num montante significativo de recursos para pós. A
Conselheira fez breve explicação sobre as alterações nas linhas de pesquisa e nas es-
tratégias de divulgação do Programa, de forma que neste exercício foram 110 inscritos.
O Presidente pediu aos Conselheiros que o Setor planeje juntos aos Cursos e Departa-
mentos as demandas especificas solicitando licitações, pregões para conseguir com-
prar os materiais para os laboratórios. 2) O Conselho Hugo Melo pediu a palavra para
abordar três assuntos: a)  lembrou aos presentes que a 35ª Oficina de Música poderá
ser cancelada pelo Município de Curitiba por motivos financeiros, considerando que al-
gumas despesas já foram cumpridas com passagens e diárias, de forma que o Conse-
lheiro Hugo Melo e o Conselheiro Mário Messagi Junior aguardam uma resposta da
Fundação Cultural sobre o cancelamento ou não; se cancelada, ofereceram a estrutura
do Decom para realização do Evento. Os alunos de Música recebem bolsas para parti-
cipar da oficina. b) Solicitou informações sobre as providências que estão sendo toma-
das pela Comissão de Infraestrutura do SACOD. O Presidente comentou que o Reitor
no dia anterior entregou oficialmente o Prédio ao SACOD juntamente com o Projeto Ar-
quitetônico do Edifício novo, de forma que a partir de agora a Comissão pode efetiva-
mente pensar na estratégia de ocupação. A Conselheira Stephanie Dahn Batista lem-
brou que o Presidente da Comissão, Prof. Luiz Paulo Maia, solicitou, por ocasião da
40ª reunião Setorial que os colegiados levantassem suas demandas e as encaminhas-
sem à Comissão tão logo o Prédio nos tivesse sido formalmente concedido. O Conse-
lheiro Mário Messagi Junior explicou que houve uma reunião no Gabinete e foram ne-
gociados os espaços, ficando destinada uma parte para Humanas, e lembrou que o
Decom liberou espaços para o MAE para garantir um espaço melhor no prédio da Im-
prensa, e ressaltou sua posição contrária à destinação do prédio de Comunicação para
o MAE, sendo apoiado pelo Conselho. O Presidente esclareceu que manteremos a po-
sição de continuar nossas atividades enquanto o novo prédio do Setor estiver em cons-
trução, quando houver recursos para a obra o Setor irá buscar junto à Reitoria a garan-
tia de permanência dos Cursos, unidades administrativas e demais unidades acadêmi-
cas no Campus até que o nosso espaço esteja pronto. c) O Conselheiro Hugo de Sou-
za Melo, explicou as dificuldades do Laboratório de Música, lembrou as pequenas alte-
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rações, mas como não há janelas, o Curso precisa urgente de ar refrigerado e solicitou
apoio para resolver os problemas, pois os Professores não têm mais condições de mi-
nistrar as aulas naquele espaço.  Em seguida, o Conselheiro também pediu um apoio
para instalar os ventiladores que estão parados no Departamento, podendo contar com
o funcionário terceirizado designado para o Departamento.  3) O Conselheiro Adriano
Heemann, pediu a palavra para indagar ao Conselho como vamos nos organizar com o
novo Sistema de Informações que substitui o SIE, o SEI, em virtude de se tratar de um
ambiente virtual e de trazer uma nova realidade para UFPR, falou sobre a necessidade
de treinamento e planejamento interno. Nesse sentido, eu Salette Miyake, Secretária
Executiva, comentei que o Conselheiro adiantou-se à minha proposta de palavra livre,
pois discutíamos antes da Reunião na Direção do Setor justamente essa demanda e
apresentei minhas sugestões para trabalharmos com os processos que necessitam re-
lato, indagando a necessidade de todos, sem exceção, conhecerem o sistema. O Con-
selheiro Hugo de Souza Melo comentou as dificuldades que vem enfrentando no siste-
ma, especialmente em relação à submissão de documentos e assinatura. Por fim, to-
dos concordaram que no futuro teremos que nos adaptar visto que o sistema é uma re-
alidade e haverá um momento em que o SIE deixará de existir. O Presidente tranquili -
zou a todos informando que buscaremos auxílio no que se refere ao treinamento e es-
clarecimento de dúvidas junto à equipe de implantação do sistema.  4)  Professores
Substitutos do Deartes nas vagas dos Professores Hugo Mengarelli e Consuelo Schli-
chta. Tendo em vista a solicitação da Progepe que o Setor se manifestasse quanto à
nomeação dos professores aprovados em concurso ou a renovação e contratos dos
professores substitutos devido a falta de código de vaga para manter ambos, contudo,
diante da necessidade de encerramento do segundo semestre 2016 ficou acordado
que a renovação de contrato dos professores substitutos até 31 de janeiro de 2017, se-
guido da nomeação dos professores efetivos na primeira semana de fevereiro de 2017.
Nada mais havendo a tratar, eu, Salette Aparecida Franco Miyake, Secretária Executi-
va, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais
membros do Conselho Setorial. 
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