
Ata da 6ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes Comunicação e Design, 1 

realizada no dia 18 de junho de 2013. 2 

Aos dezoito dias do mês de junho de 2013, às quatorze horas e trinta minutos, no 3 

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

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

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

Rosangela Stringari, Mauricio Soares Dottori, Toni André Scharlau Vieira, Ken Flávio 7 

Ono Fonseca, Kelly Cristina de Souza Prudêncio, Valter Antônio Maier, Luiz Fernando 8 

Mendes, Luís Carlos dos Santos e Mario Messagi.  Justificou a ausência a Conselheira 9 

Silvana Scarinci.  Não justificaram a ausência os Conselheiros Aguinaldo dos Santos, 10 

Lucas França e Lucas Garcia da Silva. Havendo quórum, o Presidente declarou aberta 11 

a sessão. Ordem do Dia: INFORMES: 1) Aprovação da Ata da 5ª Reunião Setorial: foi 12 

lida e aprovada a Ata da 5ª Reunião Setorial.  2) Recursos: Prazo para execução e 13 

registro de empenho Exercício 2013 e Apresentação Orçamento 2013: O Presidente 14 

comentou sobre aprovação do Orçamento pelo Conselho de Administração , 15 

principalmente, sobre os ajustes feitos para atender de forma uniforme os Setores, 16 

havendo um acréscimo de 2,5 % para os Setores menores, mais 5 % de correção, 17 

totalizando para o Setor de Artes, Comunicação e Design R$  200.000,00, após foram 18 

entregues planilhas de controle de despesas para os Chefes de Departamento e 19 

Coordenadores de Pós-Graduação. Posteriormente, abordou a distribuição por 20 

produção dos cursos, como proposta de correção aos percentuais que está sendo 21 

discutida nos Conselhos Superiores. E, por fim informou aos prazos os prazos 22 

estipulados pela MEC e informados pela PROPLAN para registro e empenho dos 23 

recursos 2013, com objetivo de que investir com eficiência os recursos do Setor 24 

atendendo aos prazos legais. 3) O Conselheiro Mario Messagi pediu a palavra para 25 

comentar sobre a pesquisa de survey com alunos, com vistas a  determinar o perfil 26 

discente do SACOD, e sugeriu que seja agendada uma reunião entre os 27 

coordenadores e a equipe da Prátika que será responsável pela elaboração da 28 

pesquisa, com objetivo de definir os parâmetros necessários 4) Códigos das disciplinas 29 

2014 – a pedido do NAA , eu secretária, informei aos presentes sobre a estruturação 30 

do Setor no SIE e sobre o pedido do NAA para marcar encontro com os 31 

coordenadores de curso  com para definição do rol das disciplinas (equivalência e 32 

novos códigos), ficando definido que eu , secretária, farei o agendamento para o mês 33 

de julho. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação do Regimento Interno. O Presidente colocou 34 

em votação a aprovação do Regimento Interno do Setor de Artes, Comunicação e 35 

Design, que foi desenvolvido pela Comissão Interna de Implantação do Setor, e 36 

discutido em duas reuniões setoriais abertas a comunidade, realizadas nos dias 06 e 37 

10 de junho e, posteriormente, finalizado em reunião extraordinária do Conselho no 38 

ultimo dia 11 de junho. Não havendo manifestações em contrário o Regimento foi 39 

aprovado por unanimidade. 2) Aprovação do Plano Pedagógico Institucional. O 40 

Presidente colocou em votação a aprovação do Plano Pedagógico Institucional do 41 

Setor de Artes, Comunicação e Design, que foi desenvolvido pela Comissão Interna de 42 

Implantação do Setor, e discutido em duas reuniões setoriais abertas a comunidade, 43 

realizadas nos dias 06 e 10 de junho e, posteriormente, finalizado em reunião 44 

extraordinária do Conselho no último dia 11 de junho. Não havendo manifestações em 45 

contrário o Regimento foi aprovado por unanimidade. 3) Relatora Prof.ª Kelly Cristina 46 

Prudêncio, processo: 23075.023660/2013-13, assunto: Afastamento do país - para 47 

participar do Congresso Human Computer Interaction International Conference - Las 48 

Vegas – Estados Unidos, Interessado: Prof.ª Carla G Spinillo, aprovado de acordo com 49 

o parecer do relator. 4) Relatora: Prof.ª Dulce de Meira Albach, processo nº 50 



23075.011064/2013-91,  Abertura de Concurso Público – Área Relações Públicas, 51 

Regime 20 horas, interessado: Departamento de Comunicação Social, aprovado 52 

condicionado às correções apontadas no parecer do relator. 5) Inclusão de pauta  53 

aprovado pelos conselheiros , processo nº 23075.020010/2013-16 que trata da eleição 54 

para Coordenador e Vice Coordenador do Curso de Artes Visuais. O Presidente 55 

solicitou ao Conselheiro Ricardo Antônio Carneiro que explicasse de forma breve como 56 

se deu o processo eleitoral, cuja chapa vencedora é composta pelo referido 57 

Conselheiro, Ricardo Carneiro Antônio, candidato a reeleição, e como Vice a Prof.ª 58 

Stephanie Batista. Em seguida foi colocado em votação, sendo o resultado das 59 

eleições homologado por aprovação unânime.   6) Inclusão de pauta, aprovado pelos 60 

conselheiros, processo nº 23075.021593/2013-01, que trata da eleição para Chefe e 61 

Suplente de Chefe do Departamento de Comunicação Social. O Presidente solicitou ao 62 

Conselheiro Toni André Scharlau Vieira que explicasse brevemente com transcorreu o 63 

processo eleitoral, cuja chapa vencedora é composta pelo Prof. Luiz Paulo Maia, como 64 

Chefe, e pelo referido Conselheiro, Toni André Scharlau Vieira, como Suplente de 65 

Chefe. Em seguida foi colocado em votação, sendo o resultado das eleições aprovado 66 

por unanimidade.  PALAVRA LIVRE: O Conselheiro Mario Messagi pediu que o 67 

presidente comentasse as orientações sobre contratação de Professores 68 

Substitutos/Visitantes. O Presidente abordou as orientações recebidas em reunião 69 

realizada com PROGEPE e PROPLAN, e explicou que para contratação de substitutos 70 

são necessários códigos de vagas, e que a UFPR dispõe, atualmente, de 130 pontos 71 

para contratação de substitutos. Quanto a professores visitantes há 14 vagas na 72 

instituição, e orientou aos Departamentos que solicitem as vagas a PRPPG se houver 73 

demanda para tanto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 74 

de todos e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Salette Aparecida Franco Miyake, 75 

secretária executiva, lavrei a presente ata. 76 
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