
Ata da 43ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e Design.  Às quatorze

horas e trinta minutos do vinte e cinco de abril de 2017, na Sala do Conselho do Setor de Artes, Comuni-

cação e Design, sob a Presidência do Professor Prof. Dr. Dalton Luiz Razera, foi realizada a 43ª. Reuni -

ão do Conselho Setorial, onde foram registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Step-

hanie Dahn Batista, Hugo de Souza Melo, Marcel Pereira Pauluk, Fabio Hansen, Mauricio Dottori, Mario

Messagi Junior, Alberto Puppi, Rosane Cardoso de Araújo, Claudia Quadros, Rebeca dos Santos Moreira

( CACOS), Isabelly S. Jorge  (CADI), Félix Varejão Neto. Justificaram a ausência: José Estevam Gava e

André Battaiola. Não Justificaram a ausência: Adriano Heemann, Ana Simas, Rosa Maria Cardoso Dalla

Costa e o Representante do Centro Acadêmico de Design. O Presidente abriu a sessão cumprimentando

a todos e deu início aos informes. INFORMES: 1)  O Presidente explicou que os Diretores foram convo-

cados para reunião com a Administração Central,  ocasião em que foram comunicados sobre novos cor-

tes no orçamento das Universidades, contudo, não houve por parte da Reitoria esclarecimento se haverá

cortes de recursos dos Setores. Em seguida, apresentou ao Conselho o servidor Roberto Proçak ,Chefe

de Execução Orçamentária do SACOD, que substituiu o servidor Gerson Miguel Yasbeck. Em seguida,

passou a palavra para o servidor, o qual fez breve histórico dos  encaminhamentos que conseguiu efeti -

var nesses poucos dias em que esta exercendo a função, especialmente demandas dos departamentos,

esclareceu que esta se familiarizando com os sistemas e procurando atender aos pedidos urgentes. Co-

mentou que esta tomando providências quanto aos trâmites burocráticos de troca de responsabilidade

nos sistemas da UFPR e do Governo Federal, mas se colocou à disposição e informou que vai retomar

os relatórios mensais na próxima plenária setorial,  pois já terá condições de emiti-los assim que todos

os acessos de que precisa estiverem liberados. 2) Ciclo Canclini: O Conselheiro Luiz Paulo Maia apre-

sentou de forma breve o evento Ciclo García – Canclini 2017, evento acadêmico coordenado pelo Pro-

fessor Edwin Pitre Vasquez, tem como principal convidado o Prof. Dr. Néstor García- Canclini, e é promo-

vido pelo grupo de  Pesquisa em Etnomusicologia da UFPR, Programa de Pós-Graduação em Música e

Programa de Pós-Graduação em Comunicação, cujo objeto é apresentar as relações interdisciplinares

da Cultura na América Latina a partir das reflexões do Dr. Néstor –Canclini.  3) Professor para o Curso

de Relações Públicas:   O Conselheiro Mario Messagi Junior lembrou que o Departamento de Comunica-

ção declinou da redistribuição Professor Camilo,  UTFPR, para o Curso de Relações Públicas, explican-

do que esta é uma demanda do Departamento, ter a liberdade de escolher seus docentes que apresen-

tarem perfil mais adequado aos currículos dos novos cursos, e ratificou que o Departamento busca fazer

se cumprir o protocolo firmado com Ministério da Educação (MEC) para melhoria de qualidade dos cur-

sos, incluindo a concessão de vagas docentes para o Departamento, cuja carga de atividades aumentou

consideravelmente com novos currículos. É por essa razão, que a Plenária Departamental entende que

não deve aceitar redistribuições, pois as vagas devem ser do Departamento cumprindo o que se firmou

no  referido  protocolo  de  melhorias.  ORDEM  DO  DIA:  HOMOLOGAÇÕES:  1)  Processo:

23075.169413/2016-13.  Homologação do Resultado do Teste Seletivo para contratação  de  Professor

Substituto de Design, Área Específica: Metodologia Visual e Linguagem Gráfica, Regime 20h – vaga

Prof.ª  Rita  Solieri  Brandt.  Interessado:  Departamento  de  Design.  Homologado.  2) Processo  nº

23075.163843/2017-02. Afastamento do País para participar do Curso Piloto do Projeto LeNSin (Lear-

ning Network on Sustainability Internaonal) - Universidade do México - UNAM, no período de 14/05 a
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27/05/2017. Interessado: Prof. Aguinaldo dos Santos. Homologado. 3)  Processo nº 23075.162267/2017-

78.  Abertura de Concurso Público para Professor de Relações Públicas  código de vaga Siape  238517,

pontos de professor equivalente,  constantes do processo 23075.134972/2016-02.Interessado: Departa-

mento de Comunicação Social. Homologado.  4) Processo nº 23075.161650/2017-17. Assunto: Afasta-

mento para participar de dois eventos acadêmicos em Lisboa, Portugal, no período de 16 a 23 de abril e

2017. Interessado: Paulo Reis. Homologado. 5) Processo nº 23075.160477/2017-21. Assunto: Renova-

ção de Contrato de Professor Substituto - Rosana Vasquez, vaga Professora Claudia Zacar. Interessado:

Departamento de Design.  6) Cancelamento do teste Seletivo para Professor de Música, vaga Professora

Silvana Scarinci. O Teste seletivo havia sido homologado na plenária anterior, contudo, o Curso de Músi-

ca e o Departamento de Artes conseguiram resolver essa demanda, e com o retorno da Professora Zélia

Chueke, será aproveitando o professor substituto contratado, Leandro Gaertner, solicitando somente a

renovação de contrato. Homologado. . DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da Ata da 42ª Reunião Setorial.

A  ata  da  42ª  Reunião  foi  lida,  aprovada  e  assinada.   2) Relator  Fábio  Hansen.  Processo  nº

23075.153837/2017-39. Homologação do Resultado da 2ª Etapa de Avaliação de Desempenho em Está-

gio Probatório. Interessado: Prof. Marcos Namba Beccari. O Relator apresentou parecer favorável  a ho-

mologação do resultado da 2ª Etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do docente,

tendo em vista que o  processo está instruído corretamente e  em conformidade com a Resolução nº

002/00-COPLAD. Informou que o resultado da avaliação foi aprovado em Plenária Departamental e por “

Ad Referendum” pelo Presidente do Colegiado do Curso. Por fim, esclareceu que Professor Marcos Bec-

cari recebeu nota máxima nesta etapa avaliativa: 100 (cem) pontos. O Presidente colocou em votação e

a homologação do Resultado da 2ª Etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do  Pro-

fessor Marcos Namba Beccari foi aprovada por unanimidade. 3) Consulta a Proposta de Criação do Cur-

so de Luteria no SACOD. O Presidente explicou que a despeito de haver um processo em andamento no

Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) o Pró-Reitor de Graduação orientou que o procedi-

mento correto é abrir a discussão no SACOD e aprovar a criação do novo curso de Bacharelado. De for -

ma resumida esclareceu que benefícios o Curso de Luteria pode gerar ao SACOD, mas pediu que os

Departamentos discutam em suas plenárias o interesse, em função de incorporar pedagogicamente a

Luteria aos demais Cursos do Setor. Lembrou que será preciso instruir processo com plano pedagógico,

currículo, entre outros documentos, sugerindo que o Departamento que poderá a vir a receber os docen-

tes da Luteria seria o Design, em caso de aprovação da criação de um novo curso no Setor.Após aprova-

ção em Plenárias Departamentais e Setorial a extinção do curso Tecnólogo no SEPT será requerida.  O

Conselheiro Hugo de Souza Melo pediu a palavra e aconselhou que é importante saber quantos profes-

sores do Curso de Luteria seriam transferidos para o SACOD, assim como que equipamentos e o nume-

ro de servidores do corpo técnico-administrativo; salientando que seria de grande apoio que o atual coor-

denador de Luteria se disponha a conversar com os Coordenadores dos Cursos do SACOD para formali-

zar  o projeto, esclarecendo que pontos articulam-se para que seja possível pensar uma proposta de cur-

rículo que beneficie a todas as áreas.  O Conselheiro Mauricio Dottori ressalvou a necessidade da Lute -

ria apresentar ao SACOd uma proposta de projeto para que tenhamos condições de analisar se há bene-

fícios acadêmicos, principalmente que condições há para criação do bacharelado.  O Conselheiro Mário

Messagi ratificou essas questões, especialmente no que ser refere a disponibilização e equipamentos
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em razão das oficinas necessários para funcionamento do curso de Luteria, assim como a necessidade

de servidores. O Presidente comentou que apenas um docente não demonstrou interesse na mudança

para o SACOD, sendo um número de oito professores do Curso, em seguida acrescentou que quanto

aos servidores técnicos, especialmente dos laboratórios, o curso não conta com marceneiro, e que as

negociação de estrutura e servidores serão conduzida pela Direção tão logo a proposta seja aprovada,

para que não haja problemas com a qualidade do curso no SACOD. O Conselheiro Alberto Ireneu Puppi

e a Conselheira  Stephanie Batista  sugeriram que seja formalizado o pedido pela Coordenação do Cur -

so de Luteria explicitando esses pontos para que os Departamentos tenham condições de analisar a pro-

posta. A Conselheira Rosane Araújo perguntou sobre a destinação de espaço físico para a Luteria, indi -

cando necessidade de discussão. O Conselheiro, Luiz Paulo Maia explicou que a primeira  ideia é apro-

veitar a espaço de salas de aula do Decom, no período da tarde, sendo necessário alocar espaço para

os laboratórios. Por fim, o  Presidente salientou que os Departamentos tomarão a decisão com base na

plausibilidade da proposta, e que a Plenária Setorial somente ira homologar se houver consenso, sendo

requerido a apresentação de críticas e sugestões  necessárias,  garantiu que uma vez extinto o curso no

SEPT, somente será  implantado no SACOD se houver acordo e condições para funcionamento sem pre-

judicar os demais cursos do Setor. O Conselheiro Luiz Paulo Maia pediu então que o item seja retirado

de pauta, explicando que a Direção do  solicitará ao Coordenador do Curso de Luteria que encaminhe o

pedido formal de criação e Curso de Bacharelado em Luteria no SACOD, acompanhado de documentos

que possibilitem a análise dos Departamentos sobre a proposta, que esclareça a motivação de interesse,

a  estrutura, equipamentos e servidores necessários , tal como explicite quais equipamentos e que servi-

dores serão disponibilizados em função da mudança de Setor, demonstrando que sinergias há entre os

cursos para que tenhamos possibilidades de fazer análise e emitir parecer nas Plenárias Departamentais

e aprovar, homologando a decisão em Setorial.  4)  Estacionamento – Deartes –vagas e segurança. O

Conselheiro Hugo de Souza Melo esclareceu os problemas que o Campus Batel vem enfrentando com a

falta de vagas de estacionamento devido ao aumento da demanda dos cursos de Música, Artes Visuais e

do Programa de Pós-Graduação em Música; aumento da quantidade de   discentes que se deslocam

para as aulas utilizando veículos automotores; assim como a falta de segurança por falta de funcionário

para fazer a ronda, o que possibilita que terceiros utilizem o estacionamento do Campus obrigando servi-

dores docentes e alunos a terem que dispender recursos em estacionamentos particulares nas imedia-

ções, sendo este espaço reservado para a comunidade acadêmica daquele Campus. Lembrou que em

2007 foram cedidas 10  (dez) vagas para o Centro de Visão, ligado ao Hospital de Clínicas, cujos veícu-

los deveriam estar identificados com uma placa,  contudo,  os servidores daquela unidade não estão

cumprindo o acordo utilizam mais vagas do que o concedido e sem identificação, causando super lota-

ção, pois não há possível ter o controle. Por essa razão, solicitou que seja comunicado oficialmente o

Gabinete do  Reitor; Centro de Visão e Direção do Hospital de Clínicas sobre os problemas acima relata-

dos, explicando que há impossibilidade de oferecer vagas aos servidores do Centro de Visão, mantendo

a exclusividade de uso do estacionamento para a comunidade acadêmica do DEARTES.   Também soli-

citou a emissão de etiqueta de identificação para os veículos de alunos e servidores. Solicitou, ainda,

que seja solicitada a Pró-Reitora de Administração contratação de  funcionário do quadro de vigilância,

este pedido se justifica pela mudança de turno do curso de Artes Visuais para o período matutino, confor-
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me item 9 da pauta dessa Plenária, pois sem esse serviço há possibilidade de terceiros utilizarem o

Campus gerando insegurança para todos. O Presidente colocou em votação e as solicitações foram

aprovadas por unanimidade.  5)  Processo nº 23075.159667/2016-15. Homologação do Resultado das

Eleições para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Jornalismo. O Conselheiro Fábio Hansen

fez breve histórico dos trâmites processuais, esclarecendo que a criação dos três novos cursos se deu

em função do atendimento das Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (MEC). Lembrou que a

eleição deveria ter ocorrido em novembro de 2016, mas em função das ocupações e greve estudantil

precisou ser adiada, tendo sido realizada nesse mês de abril justamente para que os calouros dos novos

cursos tivessem condições de escolher seus coordenadores, uma vez que o Curso de Comunicação So-

cial entra em período de extinção. Em seguida o Conselheiro informou que foram eleitos os Professores

João Somma e José Carlos Fernandes.  O Presidente colocou em votação  e o resultado da eleição para

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Jornalismo foi aprovado por unanimidade. 6) Processo nº

23075.159669/2016-12. Homologação do Resultado das Eleições para Coordenador e Vice-Coordena-

dor do Curso de Publicidade e Propaganda. O Conselheiro Fábio Hansen salientou que tal como o item 5

dessa sessão também se trata de atendimento as Diretrizes Curriculares. O Conselheiro informou que

foram eleitos os Professores Aryovaldo de Castro Azevedo Junior e Hertez Wendel.  O Presidente colo -

cou em votação  e o resultado da eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Publicida -

de e Propaganda foi aprovado por unanimidade.  7) Processo nº 23075.159672/2016-28. Homologação

do Resultado das Eleições para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Relações Públicas. Con-

forme os itens 5 e 6 o novo currículo do curso de Publicidade e Propaganda foi implantado em acordo

com as Diretrizes Curriculares. Foram eleitos os Professores Jair Antônio de Oliveira e Glaucia de Silva

Brito.  O Presidente colocou em votação  e o resultado da eleição para Coordenador e Vice-Coordenador

do Curso de Relações Públicas foi aprovado por unanimidade. 8) Alteração do Regimento do SACOD: eu

Salette Miyake, Secretária Executiva, apresentei  Minuta de Alteração do Regimento do SACOD incluin-

do as Coordenações: Design Gráfico, Design de Produto, Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e

Propaganda no Regimento do SACOD; expliquei que o curso de Comunicação  Social deverá constar no

Regimento como “em extinção” até que todos os alunos tenham integralizado. Diante da necessidade de

alterar a denominação dos programas de Pós-Graduação, que constam como “Curso de Pós-Gradua-

ção”, os Conselheiros solicitaram que seja encaminhada a Minuta da Resolução por mensagem eletrôni-

ca,  para analisarem. O item foi retirado de pauta e a Secretaria da Direção tomará as providências cabí-

veis. 09) Processo nº 23075.169801/2017-77. Mudança de Turno do Curso de Artes Visuais. Interessado:

Coordenação do Curso de Artes Visuais. Alteração de horário do Curso de Artes Visuais – A Conselheira

Stephanie Dahn Batista explicou que essa demanda foi apresenta pelo Centro Acadêmico em nome dos

alunos do Curso, justificando que o período matutino lhe ofereceria melhores condições de procura de

estágio e envolvimento em outras atividades pedagógicas no período da tarde. Informou que o Colegiado

fez o planejamento de atendimento das turmas antigas, os alunos foram consultados e o Colegiado esta

a par do número de alunos que não têm condições de mudar de turno, estando garantido o atendimento

a esses discentes até que todos tenham integralizado o curso. O Presidente colocou em votação e a mu-

dança de turno do Curso de Artes Visuais foi aprovada por unanimidade. 10) Inclusão de Pauta solicitada

pelo Departamento de Artes. Processo nº 23075.145027/2016-28. Mudança de Regime de Trabalho. In-
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teressado: Prof. Rafael Stefanichen Ferronato.  O Presidente colocou em votação e a inclusão foi apro-

vada por unanimidade. O Conselheiro Hugo de Souza Melo fez breve histórico dos documentos apensos

e trâmites processuais, esclarecendo que o processo havia sido encaminhado para deliberação em Con-

selho, na última plenária de 2016, mas retornou em diligência para o Departamento para apensar as atas

do Colegiado de Curso e da Plenária Departamental que aprovaram o Plano Individual de Trabalho (PIT)

e do Projeto de Extensão  do requerente. Salientou que estão apensas as atas de aprovação do PIT,

quanto ao Projeto de Extensão, consta o Certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

(PROEC) de que o requerente atuou como Coordenador do Projeto de Extensão: “Orquestra é Educar:

Orquestra Infanto Juvenil de Cordas do Deartes”, de forma que o Conselheiro propôs a aprovação do pe-

dido de mudança de Regime de Trabalho do Professor Rafael Ferronato  por esta Plenária Setorial, mas

o processo deve retornar ao Departamento para que o requerente  apense o registro da segunda fase do

projeto de extensão. O Conselheiro Mario Messagi Junior pediu a palavra para explicar que segundo a

Resolução 34/12 –CEPE não há obrigatoriedade de apresentar esse documento no pedido de mudança

de regime, sendo possível apresentar após a emissão de portaria, conforme disposto no artigo 8º, § 5º:

“O docente que tenha seu pedido de mudança de regime de trabalho em dedicação exclusiva aprovado,

além de atender as demais exigências do regime deverá apresentar, no prazo de 60 dias após a emis-

são da respectiva portaria  de mudança de regime, projeto de pesquisa ou extensão que deverá ser

apreciado e, aprovado e acompanhado pela unidade de lotação na forma da legislação vigente”.   O Pre-

sidente colocou em votação e o pedido de mudança do regime de trabalho do Professor Rafael Stefani-

chen Ferronato foi aprovado por unanimidade.  11) Inclusão de pauta solicitada pelo Curso de Música. O

Presidente colocou em votação e a inclusão foi aprovada por unanimidade. Pedido de acesso remoto ao

SIE para as Coordenações de Curso de Graduação. O Conselheiro Hugo de Souza Melo explicou que

por anos fez uso do acesso remoto ao Sistema SIE (de casa) para a maioria das atividades da Coorde-

nação do Curso de Música. Há algumas semanas o Centro de Computação Eletrônica (CCE) bloqueou o

acesso alegando razões de segurança. Agora só é possível acessar o sistema via IP da UFPR. O Conse-

lheiro informa que muitas das atividades da Coordenação ele realiza em casa aos sábados, domingos,

feriados e férias, devido à carga horária de aulas e a falta de gabinetes para Professores no DeArtes. Es-

clareceu que não precisa de acesso para gravar no banco de dados (matricular alunos, abrir turmas, mas

precisa de acesso a leitura aos diversos relatórios do SIE, neste sendo, salientou que o acesso ao SEI é

feito sem problemas fora da instituição, mas as Coordenações de Cursos ainda dependem de consultas

ao SIE para conseguir atender as atividades gerais dessas unidades. Por fim, O Conselheiro comentou

que abriu um processo no SEI há duas semanas, e até agora nenhuma resposta lhe foi dada, nem positi-

va ou negativa, sendo então necessária solicitação oficial da Direção do Setor. O Presidente colocou em

votação e a solicitação foi aprovada por unanimidade, a Direção encaminhará. Oficio ao Centro de Com-

putação Eletrônica e ao Gabinete do Reitor solicitando a liberação de acesso remoto ao SIE para as Co-

ordenações do Setor. PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Mario Messagi Junior pediu a palavra para solici-

tar que o Conselho Setorial faça uma moção de apoio aos servidores técnico-administrativos sêniores

que tiveram suas bolsas suspensas em função de um problema com a rubrica de pagamento, explanan-

do a importância desse programa tanto para instituição quanto para os próprios seniores. Nada mais ha-
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vendo 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. Forneceremos 
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