
Ata da 42ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e De-
sign.  Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de março de 2017, na Sala do
Conselho do Setor de Artes, Comunicação e Design, sob a Presidência do Professor
Prof. Dr. Dalton Luiz Razera, foi realizada a 42ª. Reunião do Conselho Setorial, onde
foram registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Stephanie Dahn
Batista, Hugo de Souza Melo, Adriano Heemann, Fábio Hansen, José Estevam Gava,
Mário Messagi Junior, Alberto Ireneu Puppi, Rosane Cardoso de Araújo, Gerson Miguel
Yasbeck, Ana Cristina Carcereri Simas e Rebeca Santos Moreira. Justificaram ausên-
cias: Marcel Pereira Pauluk, Cláudia Irene de Quadros, Stephania Padovani e Giovan-
na Pazini. Não justificaram ausências: Rosa Maria Cardoso Dalla Costa, Representan-
tes dos Centros Acadêmicos de Design e Música.  ORDEM DO DIA:  HOMOLOGA-
ÇÕES: 1) Processo: 23075.169413/2016-13. Abertura de Teste Seletivo para contrata-
ção de professor substituto, regime de trabalho de 20h, devido a tratamento de saúde,
na vaga da Professora Rita de Cássia Solieri Brandt Braga de Moraes.  Interessado:
Departamento de Design. Homologado. 2) Processo: 23075.251142/2016-31. Renova-
ção do Contrato de Professor Substituto da Professora Rosana Vasquez na vaga da
Professora Carla Galvão Spinillo, devido a tratamento de saúde, até 28 de fevereiro de
2017.  Interessado:  Departamento  de  Design.  Homologado.  3) Processo:  nº
23075.157672/2017-74. Renovação de contrato da Professora Rosana Vasquez, devi-
do a tratamento de saúde, vaga Professora Rita de Cássia Solieri Brandt, até abril de
2017.  Interessado:  Departamento  de  Design.  Homologado.  4)  Processo:
23075.161316/2016-74.  Termo de Convênio entre Coletivo Alimentar e a Universidade
Federal do Paraná.  Interessado: Professor Dr. Aguinaldo dos Santos - Departamento
de Design. Homologado.  5) Processo:  23075.250973/2016-95.  Vaga Adicional para
contratação de Professor Substituto de Relações Públicas. Interessado: Departamento
de Comunicação Social. Homologado.  6) Processo:  23075.165361/2016-06. Abertura
de Teste Seletivo para contratação de Professor Substituto de Relações Públicas. Inte-
ressado:  Departamento  de  Comunicação  Social.  Homologado.  7) Processo:
23075.15672/2017-77. Afastamento no país para estudos de doutoramento. Interessa-
da: Professora Daniella Michelena Munhoz – Departamento de Design. Homologado. 8)
Processo: 23075.252698/2017-26. Festa de Recepção de Calouros – primeiro semes-
tre de 2017. Interessado: Centro Acadêmico de Comunicação Social. Homologado. 9)
Processo: 23075.157520/2017-71. Abertura de Teste Seletivo para contratação de Pro-
fessor Substituto de Música, na vaga da Professora Silvana Scarinci. Interessado: De-
partamento de Artes. Homologado. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da Ata da 41ª Reu-
nião Setorial.  A ata da 41ª Reunião Setorial foi lida, aprovada e assinada.   2) Relator:
Professor Alberto Ireneu Puppi. Processo: 23075.151425/2017/2017-64. Redistribuição
de Lilian Reichert Coelho para o Departamento de Comunicação Social. Interessada:
Lilian Reichert Coelho. O relator fez breve leitura do processo esclarecendo que o De-
partamento de Comunicação instituiu Comissão para analisar o pedido da docente,
cujo parecer aponta a impossibilidade de aceite da redistribuição devido à falta de va-
gas e pontos disponíveis para oferecer a instituição de origem. Portanto, o relator é fa-
vorável ao indeferimento da redistribuição da Professora Lilian Reichert Coelho para o
Departamento de Comunicação Social. O Presidente colocou em votação e o parecer
do relator foi aprovado por unanimidade.  3) Inclusão solicitada pelo Departamento de
Design. O Presidente colocou em votação e a inclusão foi aceita por unanimidade. Pro-
cesso nº  23075.159091/2017-77.  Afastamento do país  para apresentar  trabalho em
evento, no período de 10 a 16/04/17, na Universitat Sapienza, Roma, Itália. Interessa-
do: Professor Ricardo Martins. O Presidente fez a leitura do processo indicando que fo-
ram atendidas às normativas da UFPR e que o Departamento aprovou o afastamento
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indicando que não haverá prejuízo didático para os alunos, conforme extrato de ata
apensado ao processo. Em seguida, colocou em votação e o afastamento do Professor
Ricardo Martins foi aprovado por unanimidade. 4) Inclusão de pauta solicitada pelo De-
partamento de Design.  O Presidente colocou em votação e a inclusão foi aprovada.
Processo nº 23075.104582/2015-19. Homologação do resultado do Concurso Público
para Professor da Carreira do Magistério Superior na classe: Assistente A. Regime de
trabalho: 20 horas. Área de Conhecimento: Representação Gráfica Aplicada ao Design
de Produto, de que trata o Edital nº 351/16-PROGEPE. Interessado: Departamento de
Design. O Presidente solicitou ao Conselheiro Alberto Ireneu Puppi que fizesse um bre-
ve histórico do processo. O Conselheiro esclareceu os trâmites desde o pedido inicial
de abertura do concurso até a realização das provas, informando que foram aprovados
dois candidatos, sendo que o primeiro lugar com média 8,30, Vinicius Miranda de Mo-
rais; e em segundo lugar com média 8,26, Gheysa Caroline Prado. O Presidente colo-
cou em votação e o resultado do Concurso Público para Professor de Design, Área de
Conhecimento: Representação Gráfica aplicada ao Design de Produto foi homologado
por unanimidade. INFORMES: 1) Espaço Físico: O Conselheiro Luiz Paulo Maia  infor-
mou que foi realiza reunião com o novo Reitor, em 10/03/17,  para solicitar providências
para a Reforma do Prédio da Imprensa Universitária, doado ao SACOD oficialmente
em 19/12/2016, explicando que o Reitor esclareceu que não recebeu quaisquer infor-
mações da antiga gestão a esse respeito. Desta forma, encaminhará os documentos
firmados pelo Professor Zaki Akel e Professor Rogério Mulinari com os Diretores do
SACOD para a SUINFRA com objetivo de que sejam retomados os trâmites, fazendo-
se os levantamentos necessários, e em seguida, convoquem novamente a Direção do
SACOD para informar como se darão os trabalhos, dependendo dos recursos disponí-
veis. Desta forma, o Conselheiro explicou que tão logo essas informações sejam dispo-
nibilizadas pela SUINFRA a Comissão responsável pela Infraestrutura deverá iniciar a
análise das demandas para emissão de uma proposta de ocupação. Em seguida, o
Conselheiro sugeriu que a Servidora Karolyne Costa Rodrigues de Lima, Bibliotecária
responsável pelas bibliotecas do Campus Juvevê e Batel , seja convidada a participar
das reuniões da Comissão de Infraestrutura.  2) Orçamento 2017. O Presidente infor-
mou que a Reitoria comunicou aos Setores que houve decréscimo no orçamento de
7%, mas que os Setores receberão os mesmos valores do exercício de 2016. Diante de
não haver reajuste solicitou aos Departamentos e Programas de Pós-Graduação que
providenciem seus planejamentos para uso dos recursos, tendo em vista a contenção
de recursos para as universidades é possível que o prazo para utilização desses recur-
sos seja reduzido. O Servidor Gerson Miguel Yasbeck distribuiu as planilhas de contro-
le de recursos explicando que se tratam dos duodécimos, mas que tão logo o orçamen-
to seja aprovado os Departamentos e Programas de Pós-Graduação receberão os va-
lores corrigidos com despesas e créditos. 3) Eleições para representante técnico-admi-
nistrativo no Conselho Setorial. Eu, Salette Miyake, Secretária Executiva, pedi a pala-
vra para lembrar que será necessário realizar em abril  eleição para Representantes
Técnico-Administrativos no Conselho Setorial devido à movimentação de três servido-
res e por estar próximo ao vencimento do mandato em 28/04/2017. Solicitei que avisem
aos servidores técnico-administrativos de suas unidades sobre a importância da Repre-
sentação. Em seguida, informei que os departamentos deverão indicar, nos próximos
dias, membros para compor a Comissão Eleitoral. Contudo, farei as devidas consultas
4)  Mudança de horário do Curso de Artes Visuais, para o período da manhã. Mudança
de currículo.  A Conselheira Stephanie Dahn Batista informou que o Colegiado aprovou
a mudança de horário do Curso de Artes Visuais, Licenciatura e Bacharelado, e que a
Coordenação já providenciou as alterações necessárias, cujo documento seguiu para a
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PROGRAD para a devida aprovação. Explicou sobre os benefícios dessa mudança
para o curso e indicou que serão tomadas as providências necessárias para manter as
disciplinas aos alunos veteranos, uma vez que a mudança começa a valer no próximo
vestibular. Em seguida, a Conselheira comentou que a Coordenação tem uma reunião
agendadas com o Pró-reitor de Graduação para tratar da Portaria de Reconhecimento
do Curso, uma vez que a Licenciatura funciona com a Portaria de Educação Artística,
mas o Bacharelado não recebeu visita in loco para reconhecimento, e diante da emi-
nência de serem suspensas a autorização para emissão de diplomas devido à falta de
reconhecimento, a PROGRAD solicitou reunião com a Coordenação para fazer os en-
caminhamentos necessários. 5) Programa de atenção à Saúde Mental da Casa 4, Pro-
grama de apoio e orientação à aposentadoria. O Presidente passou a palavra para a
servidora Samanta, Psicóloga da Casa 4,  para que apresentasse de forma breve o
Programa de Atenção à Saúde Mental, cujo objetivo é convidar os servidores em emi-
nência de aposentadoria para participar de palestras e oferecer  atendimento pessoal
com o intuito de prepara-los para esta nova etapa de suas vidas. 6) Resultado dos cur-
sos do Enade – Comunicação Social – Jornalismo. O Conselheiro Mário Messagi Juni-
or pediu a palavra para noticiar que o Curso de Comunicação Social – Jornalismo, al-
cançou nota 5 no ENADE, um sinal de que foram superados os problemas do passado,
e que a partir deste ano, com a criação de três novos cursos: Relações Públicas, Publi -
cidade e Propaganda e Jornalismo estão atendidas às Diretrizes Curriculares e o traba-
lho continua no sentido de melhorar a nota CPC. Porém, salientou que esse é um im-
portante reconhecimento do trabalho dos docentes, do Departamento e da Coordena-
ção e Setor, demonstrando a importância e a qualidade do Curso.  7) O Conselheiro
Hugo de Souza Melo pediu informações sobre a aprovação do pedido de mudança de
Regime de Trabalho do Professor Rafael Ferronato. Eu, Salete Miyake, expliquei ao
Conselheiro que o processo do Professor Rafael Ferronato foi devolvido em diligência
ao Departamento em dezembro de 2016, para que ele atendesse as normas de apro-
vação do PIT e que a Secretária da Direção aguarda o retorno do processo para incluí-
lo em pauta do Conselho Setorial. . Nada mais havendo a tratar, eu, Salette Aparecida
Franco Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada,
será assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial. 
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