
Ata da 33ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Aos vinte e nove dias do mês de março de 2016, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, no Auditório do Departamento de Comunicação, reuniu-se o Conselho 3 

Setorial sob a Presidência do Professor Dr. Dalton Luiz Razera. Foram registradas as 4 

presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, Stephanie Dahn Batista, Hugo de Souza 5 

Melo, Marcel Pereira Pauluk, Fábio Hansen, Jose Estevam Gava, Mario Messagi, 6 

Alberto Ireneu Puppi, Zélia Chueke, Viviane Gaspar Ribas El Marghani, Gerson Miguel 7 

Yasbeck, Ana Cristina Carcereri Simas.Justificaram a ausência: Regiane Regina 8 

Ribeiro, Stephania Padovani e André Luiz Battaiola. Não justificaram a ausência: 9 

Leticia Graton, Kaype Abreu, Anna Sens, Nickolas Hofmmann, Mariana Midori, Laryssa 10 

Yumi e Flávio Dias. INFORMES: a) Financeiro: Os Chefes de Departamento e 11 

Coordenadores de Pós-Graduação receberam planilha de distribuição de recursos, 12 

explicitando as despesas e créditos. O Presidente alertou novamente sobre a 13 

necessidade de Programação dos Departamentos e Programas de Pós-Graduação 14 

com vistas à alocação correta das rubricas. O servidor Gerson Miguel Yasbeck 15 

lembrou que há pendências quanto à entrega de pedidos, devido ao atraso de 16 

pagamento dos fornecedores. O Presidente lembrou que dos recursos a serem 17 

recebidos há R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) destinados a material permanente, e 18 

sugeriu que as unidades utilizem para as demandas de aquisição de Datashow. O 19 

Conselheiro Mário Messagi Junior explicou a licitação restou prejudicada, por não 20 

haver empresas vencedoras, sendo necessário aguardar novo certame licitatório. O 21 

Conselheiro Hugo de Souza Melo lembrou que na Plenária Setorial realizada em 23 de 22 

fevereiro p.p , havia solicitado ajuda ao Setor em razão da dificuldade de instalação 23 

dos ventiladores de teto. Eu, Salette Miyake, informei que o processo foi encaminhado 24 

e que o Engenheiro Sena havia entrado em contato com o Setor avisando que faria a 25 

visita ao departamento, que foi confirmada pelo Conselheiro, porém as instalações 26 

ainda não foram feitas. A Secretaria da Direção buscará informações a respeito, pois o 27 

Departamento de Design enfrenta o mesmo problema segundo o Conselheiro Marcel 28 

Pereira Pauluk.  b) Agência de Inovação da UFPR, apresentação de Demandas 29 

Sacod: O Vice-Presidente lembrou que a Secretaria da Direção encaminhou formulário 30 

de demanda solicitada pela Agência de Inovação da UFPR (AGITEC), e solicitou aos 31 

Conselheiros que preencham e devolvam  à Direção com suas demandas o mais breve 32 

possível, para que a Direção possa enviar ao Conselho Assessor da  AGITEC. 33 

ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação da Ata da 32ª Reunião Setorial. A 34 

ata da 32ª reunião foi lida e aprovada, contudo, os Conselheiros não a assinaram. 35 

Desta forma, o referido documento entrará em pauta para aprovação novamente na 36 

próxima plenária Setorial. 2) Relator Fábio Hansen.  Processo: 23075.119908/2016-93.  37 

Solicitação de licença para tratar de assuntos particulares. Interessado: Prof. Kleber 38 

Roberto Puchaski, no período de 01/03/16 a 01/03/17. O Relator fez breve explicação 39 

sobre as prerrogativas legais que regem a licença para tratar de assuntos particulares. 40 

Ressalvou que o Departamento de Design aprovou o afastamento por um ano, sendo 41 

que o pedido inicial do docente era pelo prazo de três anos.  Neste sentido, o relator 42 

esclareceu que seu parecer é favorável ao afastamento do docente com base no que 43 

foi aprovado em Plenária Departamental. O Presidente colocou em votação e o 44 

afastamento do Professor Kleber Puchaski foi aprovado por um ano por decisão 45 

unânime do Conselho Setorial. 3)  Relator Marcel Pereira Pauluk. Processo: 46 

23075.119584/2016-93.  Afastamento do país para participar do First International Staff 47 

Week, em Tomar, Portugal e visita Técnica para formalizar acordo de parceria entre a 48 

UFPR e o Instituto Politécnico de Tomar, no período de 21 a 31/05/2016. Interessado: 49 

Prof. Luiz Paulo Maia. O relator apresentou parecer favorável ao afastamento do 50 



docente considerando que o processo atende às normativas da Resolução 66/98 51 

CEPE. O Presidente colocou em votação e o afastamento do Professor Luiz Paulo 52 

Maia foi aprovado por unanimidade. 4)  Relator Regiane Ribeiro. Processo: 53 

23075.121486/2016-16, Afastamento do país para participar como pesquisadora 54 

convidada junto ao CNRS – Centre National de Recherche Scientifique, França, Paris, 55 

no período de 01/08/16 a 31/07/17. Interessado: Profa. Zélia Maria Marques Chueke. A 56 

Relatora não pôde comparecer à reunião, mas encaminhou o processo relatado e a 57 

leitura foi feita pelo Presidente. O parecer é favorável à aprovação do afastamento da 58 

docente, considerando que o processo está devidamente fundamentado, salientando a 59 

importância do trabalho a ser desenvolvido pela Professora Zélia Chueke para 60 

consolidação dos processos de internacionalização dos Programas de Pós-Graduação, 61 

incentivado pela CAPES e UFPR. O Presidente colocou em votação e o afastamento 62 

foi aprovado por unanimidade. [...] O Presidente colocou em votação e a reabertura do 63 

concurso público para Professor de Design foi aprovado por unanimidade. 5) Relator 64 

Alberto Ireneu Puppi. Processo: 23075.121134/2016-61.  Homologação do Resultado 65 

da Eleição para escolha de Chefe e de Suplente de Chefe do DEARTES. Interessado: 66 

Departamento de Artes. Aprovado por unanimidade. O relator apresentou parecer 67 

favorável à homologação do Resultado das Eleições para Chefe e Suplente de Chefe 68 

do Departamento de Artes após esclarecer que o processo seguiu os trâmites exigidos 69 

e atende à Resolução 30/13 – SACOD, estando de acordo com o contido no 70 

Regimento Geral da UFPR. Foram eleitos em chapa única os Professores José 71 

Estevam Gava e Mauricio Soares Dottori como Chefe e Suplente de Chefe, 72 

respectivamente. O Presidente colocou em votação e o resultado das eleições para 73 

Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Artes foi homologado por 74 

unanimidade. 6) Relator Alberto Ireneu Puppi. Processo: 23075. 093582/2015-86. 75 

Homologação de avaliação de Estágio Probatório. Interessado: Hertez Wendel de 76 

Camargo. O relator apresentou parecer favorável à homologação da avaliação do 77 

Professor Hertez Wendel (2ª Etapa) condicionada às correções de preenchimento 78 

correto das folhas 6 e 14 do processo, assim como aprovação do Colegiado do Curso. 79 

O Presidente colocou em votação e a avaliação de Estagio Probatório do Docente foi 80 

homologada, porém o processo será encaminhado à Coordenação do Curso de 81 

Comunicação Social para aprovação por “Ad Referendum”, posteriormente ao 82 

Departamento de Comunicação Social para regularização das folhas 6 e 14; 7) Relator 83 

Luiz Paulo Maia. Processo nº 23075.054903/2014-46.  Homologação do Resultado do 84 

Concurso Público para Professor de Fotojornalismo e Fotografia Publicitária. 85 

Interessado: Departamento de Comunicação Social. Aprovado por unanimidade. O 86 

parecer do relator foi favorável à Homologação do Resultado do Concurso para 87 

Professor de Fotojornalismo e Fotografia Publicitária do Departamento de 88 

Comunicação Social, por terem cumprido as normativas da Resolução 24/13-CEPE. 89 

Foram aprovados os candidatos: em primeiro lugar: Valquiria Michelena John; em 90 

segundo lugar: Emilia Jung; em terceiro lugar Fabiana Aline Alves; e em quarto lugar 91 

Bruno Oliveira Alves. O Presidente colocou em votação e o Resultado do Concurso 92 

para Professor de Fotojornalismo e Fotografia Publicitária foi aprovado por 93 

unanimidade. 8) Processo: 23075.101011/2015-22,  Homologação da avaliação de  94 

Estágio Probatório. Interessado: Claudia Irene de Quadros.  Parecer favorável, 95 

aprovado por unanimidade. O relator apresentou parecer favorável à homologação da 96 

avaliação de Estágio Probatório (3ª Etapa) da Professora Claudia Irene de Quadros, 97 

condicionado à aprovação em Colegiado conforme demanda a Resolução 02/00-98 

COPLAD e 10/14-CEPE. O Presidente colocou em votação e a avaliação de Estágio 99 

Probatório da Docente foi homologada, porém o processo será encaminhado à 100 



Coordenação do Curso de Comunicação Social para aprovação por “Ad Referendum”. 101 

9) Relator Mário Messagi Junior. Processo nº 23075.104582/2015-19. Reabertura de 102 

Concurso para Professor de Design. Área de Conhecimento: Representação Gráfica 103 

aplicada ao Design de Produto. Interessado: Departamento de Design. O relator fez 104 

breve histórico da edição anterior do concurso explicando que não houveram 105 

inscrições deferidas por ausência de documentos e ao não atendimento à titulação 106 

mínima exigida. Esclareceu também que o Departamento de Design aprovou em 107 

Plenária a reabertura mantendo a exigência de titulação de Doutorado, mas que 108 

ampliou a titulação mínima exigida incluindo Graduação em Desenho Industrial. O 109 

parecer do relator é favorável à reabertura do concurso nos termos aprovados em 110 

plenária departamental. O Presidente colocou em votação e a reabertura do concurso 111 

público para Professor de Design foi aprovado por unanimidade. 10) Inclusão de Pauta 112 

solicitada pela Professora Dulce Osinski. Relator Stephanie Dahn Batista. Programa de 113 

Voluntariado Acadêmico para disciplinas de Ateliês, Gravura e Escultura, e a disciplina 114 

de Fundamentos da Linguagem Visual do Curso de Artes Visuais.  A relatora 115 

apresentou parecer favorável à aprovação do programa de Voluntariado Acadêmico, 116 

explicando os objetivos propostos, bem como a relevância para os alunos envolvidos. 117 

Esclareceu que a proposta está devidamente aprovada pelo Departamento de Artes 118 

conforme demonstra o extrato de ata apensado à proposta. O Presidente colocou em 119 

votação e o Programa de Voluntariado Acadêmico do Curso de Artes Visuais 120 

(disciplinas de Ateliês, Gravura e Escultura, e disciplina de Fundamentos da 121 

Linguagem Visual)  foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: a) Eu, Salette 122 

Miyake, Secretaria Executiva, pedi aos Conselheiros que orientem aos seus servidores 123 

que possuem FGs e que tiveram a redução de jornada de trabalho para 30 horas 124 

semanais aprovada, solicitem a exoneração imediatamente, pois o sistema de 125 

frequência não permite a alteração da jornada destes servidores. Também alertei que 126 

os horários dos servidores dessas unidades devem estar afixados na porta da unidade 127 

para conhecimento do público interno e externo, e que a Secretaria da Direção irá 128 

providenciar a publicação no Sítio do Setor nos próximos dias. b) O Conselheiro Hugo 129 

de Souza Melo solicitou que o Setor encaminhe pedido à PROGEPE de servidor da 130 

área de Eletrônica, pois a servidora Desirê Carlos deve solicitar aposentadoria nos 131 

próximos meses e o Departamento decidiu em plenária por substituir a vaga E por uma 132 

vaga D, pois demanda tal tipo de atendimento devido aos diversos equipamentos do 133 

Curso de Música e laboratórios do Departamento. Secretaria e FCC para o 134 

coordenador do novo curso de design  c) O Conselheiro Alberto Ireneu Puppi pediu a 135 

palavra para informar que a nova Coordenação do Curso de Design Gráfico necessita 136 

de uma FCC para o coordenador que deverá ser eleito nos próximos meses e que 137 

também irá demandar uma secretária. A respeito do pedido para servidor o 138 

Conselheiro informou que está em trâmite um processo de redistribuição de servidor 139 

do IFPR para o Departamento de Design, contudo, este servidor está impedido de 140 

assumir a coordenação do novo Curso pelo fato de ser aluno. Assim deverá haver um 141 

remanejamento entre servidores do Departamento para suprir a necessidade dessa 142 

nova Secretaria. Em seguida, alertou que a vaga do referido servidor precisará ser 143 

restituída ao IFPR no prazo de 02 (dois) anos. d) Em seguida o Conselheiro Alberto 144 

Ireneu Puppi solicitou orientação para tramitar pedido de afastamento do país por 145 

solicitação do Prof. Ken Fonseca, previsto para maio de 2016, perguntou se o 146 

Conselho poderia aprovar nesta sessão e o Departamento aprovaria por Ad 147 

Referendum em razão da proximidade do afastamento. O Presidente orientou, e houve 148 

concordância dos demais Conselheiros, que o Ad Referendum seja do Setor, e que a 149 

Plenária possa analisar o pedido em razão dos encargos didáticos, período de 150 



afastamento e custos. Nada mais havendo a tratar, eu, Salette Aparecida Franco 151 

Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 152 

assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial.  153 


