
Ata da 44ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e De-
sign.   Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de maio 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 44ª. Reunião do Conselho Setorial, onde
foram registradas as presenças dos Conselheiros: Tânia Bittencour Bloomfield, Marcel
Pereira Pauluk, Fábio Hansen, José Estevam Gava, Mario Messagi Junior, Alberto Ire-
neu Puppi, Rosane Cardoso de Araújo, Stephania Padovani, Rebeca dos Santos Morei-
ra, também constamos com a Presença da Presidente da Associação Atlética de Co-
municação Social,  Karen Sailer Kletemberg. Justificou a ausência: Luiz Paulo Maia,
Stephanie Dahn Batista e Adriano Heemann. Não Justificou a ausência. Os Represen-
tantes dos Centros Acadêmicos de Design e Música.  O Presidente abriu a sessão
cumprimentando a todos e deu início aos informes. ORDEM DO DIA: INFORMES. 1)
SUCOM: Prof.ª Luciana Panke fez breve apresentação da nova estrutura da Assesso-
ria de Comunicação Social, que agora é Superintendência de Comunicação, esclare-
cendo quais os principais serviços que oferecem a comunidade acadêmica, objetivos e
funções, citou quais as  Diretorias compõe a SUCOM: Eventos, Rádio e Televisão, Co-
municação Institucional e Marketing. Comentou sobre as atividades realizadas sob Co-
ordenação das Diretorias, como eventos campanhas, lançamento de revistas e jornais.
Explicou sobre a segunda fase da Campanha #Valoriza UFPR e distribuiu Kits da cam-
panha,  explicando em breve serão enviadas as camisetas, por fim, agradeceu atenção
de todos e colocou-se a disposição para dúvidas e encaminhamentos de sugestões a
Superintendência, com objetivo de que a unidade possa melhor atender a comunidade
UFPR.  2) Orçamento. O Presidente explicou que o COPLAD ainda não aprovou o Or-
çamento e que os recursos continuam sendo distribuídos por duodécimos, há uma co-
missão destinada a analisar e apresentar o Planejamento Orçamentário ao COPLAD,
estando prevista a análise em Plenária ainda no mesmo de Junho. Lembrou sobre os
cortes já efetuados e o contingenciamento da fonte 250. Em seguida solicitou ao servi-
dor Roberto Proçak que fizesse a entrega do controle orçamentário do Setor aos Che-
fes de Departamento e Coordenadores de Pós-Graduação. Comentou que os Diretores
foram convocados para reunião com a Gestão Central que acenou com a dificuldade
de cumprir pagamentos de energia elétrica e água no segundo semestre.  Passou a pa-
lavra ao servidor Roberto Proçak para que fizesse algumas considerações sobre os pe-
didos de material permanente. O servidor explicou que esta atendendo aos pedidos
dentro do possível, há alguns pregões remanescentes então o que estiver disponível e
couber no orçamento mensal serão resolvidos até que o orçamento global seja final-
mente aprovado. Salientou que algumas empresas estão punidas e que a aquisição de
bens fica prejudicada, em consulta a Pró-reitora de Administração foi esclarecido que
estão procurando sanear os problemas, mas nem todos os pedidos podem ser execu-
tados ainda. Também comentou que os produtos do Almoxarifado Central foram reajus-
tados o que encareceu o consumo. 3) Projeto (provisório). O Presidente comunicou que
a arquiteta Neuza da SUINFRA entregou uma planta provisória de reforma do Prédio
da Imprensa, explicando que serão atendidos no primeiro momento ,com recursos dis-
poníveis para o MAE e Humanas, as reformas do prédio anexo  para receber os labora-
tórios da Comunicação Social, o espaço da Biblioteca que deve ser custeado com re-
cursos da TV UFPR, a parte do SACOD aguarda decisão da Comissão de Infraestrutu-
ra para orçamento. Informando que nos próximos dias o professor Luiz Paulo Maia
deve convocar reunião com os membros da Comissão para iniciar um planejamento de
ocupação. O Conselheiro Mario Messagi Junior  lembrou sobre as tratativas de cessão
de espaços do Decom para o MAE em troca de ter um espaço mais nobre, nesse acor-
do o prédio anexo da antiga Imprensa. Mas questionou a cessão de mais áreas a ter-
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ceiros: Cepa e Labac, que segundo o Conselheiro , ficaram com cerca 750 m2 de área,
cuja reforma será em torno de R$ 750.00,00 (setecentos e cinquenta mil reais), indican-
do que um custo desse porte significa a permanência a longo prazo dessas unidades
que não fazem parte do SACOD, solicitou que seja então rediscutido o acordo. Profes-
sora Tânia Bloomfield lembrou as razões de termos nos unido enquanto Setor, e indi-
cou a necessidade de nos colocarmos enquanto Setor num único Campus, buscar não
permitir que as ingerências nos afastem do nosso objetivo e razões de criação do SA-
COD .O Presidente explicou que o setor foi comunicado dessa cessão por ocasião da
entrega do projeto arquitetônico do SACOD, em solenidade realizada no dia 19 de de-
zembro de 2016, sendo comunicado pelo Reitor não havendo naquele momento espa-
ço para discussão sob pena de perdermos o prédio todo. Nesse sentido, solicitou aos
Chefes de Departamento que levantem o mais rápido possível as sugestões para  dis-
cussão da  Comissão de Infraestrutura de forma que beneficie a todos, o quanto antes,
pois se demorarmos a ter um projeto a  Reitoria pode considerar ociosa aquela área,
que não é do Setor, está cedida,  uma vez que tenhamos definido as necessidades de
ocupação devemos levar a nova Gestão, garantiu que a Direção vai lutar que esse es-
paço seja do Setor. 4)  Nomeação das novas Coordenações: Relações Públicas, Publi-
cidade e Propaganda e Jornalismo, extinção da Coordenação de Comissão Social. Eu,
Salete Miyake, expliquei que a nomeação dos novos coordenadores será pauta de reu-
nião com o Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas no próximo dia 05 de junho, pois a Divi-
são de Portarias pediu que a Comunicação Social, em extinção fique sem a FCC para
nomear uma das novas Coordenações, explicamos que isso não é possível, porque
são quatro cursos diferentes e que vamos aguardar a reunião com o Pró-Reitor,  ainda
restam nove turmas e um dos coordenadores novos teria que assumir esse trabalho
pelos próximos três anos. 5) Indicação de Representantes para o Conselho da Editora
UFPR. O Presidente comunicou que a Editora da Universidade aguarda indicação ou
recondução dos Representantes do Conselho, sendo os  atuais: Prof.ª Zélia Chueke e
Prof. Marcos Beccari, e consultou o Conselho sobre mantê-los por mais dois anos,  ou
substitui-los. Por decisão unânime depois de ouvidos os Chefes de departamento fo-
ram mantidos os Professores Marcos Beccari  e Profª Zélia Chueke, somente inver-
tendo-se a ordem de titularidade e suplência. 6) Serviços Imprensa Universitária .  Eu
Salete Miyake, informei que por falta de funcionários terceirizados os serviços da Im-
prensa Universitária estão paralisados, portanto, não foi possível emitir novos adesivos
para os veículos e nem tão pouco solicitar adesivos para o Campus Batel, tão logo a si -
tuação seja resolvida tomarei as providências necessários.  7)  Programa de apoio de
manutenção aos laboratórios multiusuários. O Presidente informou que é possível soli-
citar recursos para manutenção de laboratórios multiusuários no valor de  R$ 6.000,00
(seis mil reais), e pediu aos Departamentos que providenciem a lista de usuários dos
laboratórios, pois esse documento é requerido, caso os Departamentos não tenham o
controle sugeriu  que o façam para que possamos pedir aderir ao programa. Esclare-
ceu que é preciso manter as listas atualizadas, sendo o prazo 30 de junho de 2017.  7)
Comissão de segurança do campi da Capital.  O Presidente informou que a Reitoria
esta trabalhando na criação de uma Comissão de Segurança dos Campi, que será res-
ponsável pelas informações sobre as demandas dessa área, lembrando os problemas
que já tivemos com o Campus Batel, como assaltados e violência, da mesma forma ou-
tras unidades tem enfrentado o mesmo problema que foi aposentado ao Reitor pelo Fó-
rum de Diretores, desta forma pretende-se planejar estratégias de melhorias da segu-
rança da comunidade acadêmica.  8)  CPPD. A Conselheira Stephania Padovani co-
mentou as dificuldades de encaminhar processos de progressão, pois a CPPD adotou
roteiro burocrático solicitando que não os formulários e documentos sejam carimbados,
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numerados a mão (cada folha) e depois inseridos no Sei, sob pena de serem rejeitados
pela Progepe. A Conselheira lembrou que o novo sistema SEI já insere um número aos
documentos externos, mas alerta os colegas que ela teve seu processo devolvido para
reorganizar desta forma a documentação e inserir novamente no SEI.  HOMOLOGA-
ÇÕES: 1) Processo nº 23075.172462/2017-14. Renovação de Contratos de Professo-
res Substitutos para o segundo semestre de 2017.  Interessado: Departamento de Co-
municação Social. Homologado. 2) Processo nº 23075.173740/2017-42. Renovação de
Contratos de Professores Substitutos Segundo Semestre 2017. Interessado: Departa-
mentos de Artes e Design. Homologado.  DELIBERAÇÕES: 1)  Aprovação da Ata da
43ª Reunião Setorial.  A ata das 43ª Reunião foi lida aprovada e assinada.  2) Processo
nº 23075.172462/2017-14 Assunto: Alteração dos artigos 8 e 9º do Regimento do SA-
COD – Inclusão das novas Coordenações. Interessado: SACOD.  Devido à criação das
coordenações dos cursos de Design de Produto, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Rela-
ções Publicas e de Jornalismo, assim como a necessidade de alterar a denominação dos Progra-
mas de Pós-Graduação do Setor, que no artigo 9º constam erroneamente como "Curso" o Setor
pede alteração dos artigos 8º e 9º do Regimento. O Presidente colocou em votação e a alteração
dos artigos 8 e 9º do Regimento do Setor de Artes, Comunicação e Design foi aprovado por una-
nimidade. 3) Processo nº 23075.169904/207-37.   Homologação do Resultado das Elei-
ções para Representante. Docente no CEPE. Interessado: Comissão Eleitoral e Escru-
tinadora. O Presidente da Comissão Eleitoral e Escrutinadora, Conselheiro Mario Mes-
sagi, Junior fez breve relato sobre os tramites processos e esclareceu que foram eleitos
os Professores Rafael Stefanichen Ferronato e Marcos Namba Beccari, como titular e
Suplente respectivamente, com 75% dos votos. O Presidente colocou em votação e o
resultado das eleições para Representante Docente no Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão foi homologado por unanimidade. 4) Processo nº  23075.174395/2017-64.
Homologação do Resultado das Eleições para Representantes dos Servidores Técnico-
Administrativos no Conselho Setorial. Interessado: Comissão Eleitoral e Escrutinadora.
O Presidente da Comissão Eleitoral e Escrutinadora , Conselheiro Mario Messagi,  fez
breve relato sobre os trâmites eleitorais e informou que foram eleitos os servidores: Chapa 1: Fe-
lix Varejão e Albana Balestra, titular e suplente respectivamente ; Chapa 2: Gabriel Snack Firmi-
no e Gleuce Neckel, titular e suplente respectivamente. O Presidente colocou em votação e o re-
sultado das eleições para Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos no Conselho
Setorial  foi homologado por unanimidade.  5) Relator: Alberto Ireneu Puppi. Processo nº
23075.176602/2017-15.  evento:  Festa  Junina  da  Comunicação  Social.  Interessa-
do: CACOS. O relator apresentou parecer favorável indicando que foram atendidas as
normativas da Resolução 29/10-COPLAD. O Presidente  colocou em votação e o even-
to: Festa Junina da Comunicação Social foi aprovado por unanimidade. 6) Relator Mar-
cel Pereira Pauluk. Processo nº 23075.176624/2017-85. Confraternização de Término
do Semestre da Associação Atlética de Comunicação Social da UFPR. O Relator apre-
sentou parecer favorável a aprovação do evento, considerando que foram atendidas as
normativas da Resolução 29/10- COPLAD. O Presidente colocou em votação e o even-
to: Confraternização de Término do Semestre da Associação Atlética de Comunicação
Social da UFPR foi aprovado por unanimidade. 7) Homologação das Inscrições para o
Concurso Professor do Magistério Superior - Área de Conhecimento: Projeto de Produ-
to com ênfase em Representação 3D, de que trata o Edital 139/17-PROGEPE, do De-
partamento  de  Design.  Interessados: Comissão  de  Análise  das  Inscrições  Portaria
09/2017 –SACOD: i) Samuel Borges Barbosa. Deferida. ii) Nivaldo Simões Gomes. De-
ferida. iii)  Sonia Maria Assunção Veroneze. Deferida. iv) Celso Luiz Podlasek. Deferida.
v) Rosana Aparecida Vasques. Deferida. O Presidente fez a leitura da ata da Comissão
de Análise das Inscrições, e resumindo os perfis dos candidatos, explicando que não
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houve inscrições indeferidas, tendo em vista que os candidatos inscritos apresentam a
documentação complementa e de acordo com as normativas do Edital 139/17- PRO-
GEPE. O Presidente colocou em votação e as inscrições dos candidatos:   i) Samuel
Borges Barbosa. ii) Nivaldo Simões Gomes. iii)  Sonia Maria Assunção Veroneze. iv)
Celso Luiz Podlasek. v) Rosana Aparecida Vasques foram homologadas por unanimi-
dade. Iluminação do Campus do Batel.  8) Iluminação Campus Batel.  O Conselheiro
Jose Estevam Gava solicitou apoio da Direção do Setor a respeito da falta de ilumina-
ção no Campus, especialmente, em virtude dos problemas de segurança, considerando
que Campus tem atividades das 7h às 22h. Eu, Salette Miyake, secretária expliquei que
aqui no Cabral estamos com o mesmo problema e que encaminharei a solicitação a
Superintendência de Infraestrutura. 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. Forneceremos 
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