
Ata da 5ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes Comunicação e Design, 1 

realizada no dia 28 de maio de 2013. 2 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 2013, às quartorze horas, no Anfiteatro do 3 

Departamento de Comunicação Social, reuniu-se o Conselho Setorial sob a 4 

Presidência Prof. Dalton Luiz Razera. Foram registradas as presenças dos 5 

Conselheiros: Ricardo Carneiro Antonio, Hugo de Souza Melo, Dulce Albach, 6 

Rosangela Stringari, MaurÍcio Soares Dottori, Ken Flavio Ono Fonseca, Kelly Cristina 7 

Prudêncio, Valter Antonio Maier, Luiz Fernando Mendes, Mario Messagi Junior, e Luis 8 

Carlos dos Santos. Nesta ocasião registramos ainda a presença da Pró-Reitora de 9 

Extensão e Cultura, Prof.ª Deise Picanço. Justificou a ausência o Prof. Adriano 10 

Heeman. Não justificou a ausência o Conselheiro Lucas Garcia da Silva, a Conselheira 11 

Silvana Scarinci, o Conselho Lucas França e o Conselho Toni Andre Scharlau Vieira. 12 

Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a sessão. Ordem do Dia: INFORMES: 13 

1) Aprovação da Ata da 4ª Reunião Setorial, lida e aprovada. 2) Visita do 14 

Excelentíssimo Senhor Vice-Reitor e da Pró-Reitora de Extensão e Cultura – Assunto: 15 

Festival de Inverno da UFPR e Planejamento 2013-2014 PROEC para Gestão.  A 16 

Prof.ª Deise Picanço fez breve apresentação sobre os objetivos e planejamento da 17 

PROEC no que se refere à Extensão e Cultura, e abordou os principais aspectos sobre 18 

a realização do Festival de Inverno de 2013 e 2014. Ainda, abordou o interesse da 19 

PROEC em iniciar uma aproximação com diversos Departamentos para 20 

desenvolvimento de atividades em conjunto. Ainda, em relação ao Festival apresentou 21 

as seguintes propostas: ações durante dez meses no Município de Antonina e região 22 

articulando ensino, pesquisa e extensão, formalização de novo formato para o Festival 23 

a ser repensado em parceira com o Comitê de Cultura que deverá ser constituído em 24 

agosto de 2013, e possibilidades de desenvolvimento dos municípios litorâneos. O 25 

Festival será realizado de 13 a 20 de julho 2013 e contemplará oficinas artísticas; 26 

espetáculos; intervenções; seminários, sobre cultura, formação acadêmica, e gestão. A 27 

Pró-Reitora fez convite aos Professores Setor para apresentação de propostas de 28 

abertura de oficinas para os Festivais 2013 e 2014, com apoio da PROEC no 29 

fornecimento de infraestrutura e certificação como extensão. Também, falou sobre a 30 

disponibilidade de ônibus para levar discentes para o festival, a ser acordado entre as 31 

coordenações de curso e a Centran com vistas à realização de atividades durante o 32 

Festival. Datas para envio das propostas para 2013: 07/06: discussão das propostas 33 

14/06; duração das ações (dias que serão realizados); visita técnica 20/06. As fichas 34 

com as propostas de oficinas e eventos devem ser encaminhadas para o e-mail 35 

proec@ufpr.br, contendo no assunto da mensagem Festival/2013 ou Festival/2014. 36 

Por fim, citou rapidamente o objeto principal do SIGEU e que providencias estão sendo 37 

tomadas para melhoria do sistema. 3) Recursos: o Presidente entregou aos presentes 38 

planilha com controle de gastos e solicitou que os Departamentos efetuam um  39 

planejamento, dentro do possível, sobre gastos de diárias e passagens tendo em 40 

vistas as determinações legais de controle destas despesas, e  para que a Direção 41 

possa atender os pedidos no prazo legal. 4) Relato sobre as decisões do CEPE: O 42 

Conselheiro Mario Messagi comunicou aos presentes sobre a decisão do CEPE em 43 

relação a aprovação da Resolução para realização dos Concursos Públicos: todos os 44 

concursos serão para doutores, outros níveis somente serão aceitos se não acudirem 45 

interessados na primeira chamada; e comentou sobre a regulação  sistema de notas e 46 

sobre a alteração de  concurso docente  para Classe A.  MOVIMENTO DAS 47 

CÂMARAS. TERCEIRA CÂMARA: 1) Processo nº 23075.018032/2013-16, 48 

afastamento nos país para participação e apresentação de trabalho no Evento VI 49 

Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia, interessado Prof. 50 

mailto:proec@ufpr.br


Edwin Pitre Vasquez. 2)  Processo nº 23075.017300/2013-82, assunto: afastamento do 51 

país para realização de Pós-Doutorado, interessado: Prof.ª  Luciana Panke, 52 

Departamento de Comunicação Social. DELIBERAÇÕES: 1) Relatora: Prof.ª 53 

Rosangela Stringari, processo: 23075.049916/2012-31, afastamento do País para Pós-54 

Doutorado, Interessado: Prof. Mauricio Soares Dottori, aprovado conforme parecer do 55 

relator. 2) Inclusão de Pauta por solicitação do Curso de Música, inclusão aprovada. 56 

Processo nº 23075.01176/2013-41, Homologação do Resultado do Teste Seletivo para 57 

Contratação de Professor Substituto de Piano, cujo candidato aprovado em primeiro 58 

lugar foi Luiz Nery Pfuzenreuter Pacheco dos Reis. O Conselheiro Hugo de Souza 59 

Melo relatou os trâmites dos processos e esclareceu os pontos principais sobre a 60 

realização das provas; colocado em votação pelo Presidente foi aprovado por 61 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: O Presidente orientou os presentes quanto à 62 

necessidade de planejamento de envio de inclusões de pauta dentre de um prazo 63 

mínimo de 48 horas, com vistas à relatoria eficaz dos processos no Conselho. Nada 64 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 65 

encerrada a sessão, da qual eu, Salette Aparecida Franco Miyake, secretária 66 

executiva, lavrei a presente ata. 67 
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