
Ata  da  35ª  Reunião  do  Conselho  Setorial  do  Setor  de  Artes,  Comunicação  e
Design.  Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2016, às quatorze horas e trinta
minutos,  na  Sala  do  Conselho  do  Setor  de  Artes,  Comunicação  e  Design,  sob  a
Presidência  do  Professor  Dr.  Dalton  Luiz  Razera,  foi  realizada  a  35ª.  Reunião  do
Conselho Setorial, onde foram registradas as presenças dos Conselheiros: Stephanie
Dahn Batista, Hugo de Souza Melo, Fábio Hansen, José Estevam Gava, Mário Messagi
Junior,  Alberto  Ireneu  Puppi,  Zélia  Chueke,  Stephania  Padovani,  Gerson  Miguel
Yasbeck, Ana Cristima C. Simas, Anna Sens e Laryssa Yumi. Justificou a ausência:
Marcel Pereira Pauluk. Não Justificaram a ausência: Regiane Regina Ribeiro,  Rosa
Maria Dalla Costa e Flávio Dias.  INFORMES: a) Apresentação da Comissão de Ética
da  UFPR.  O  Professor  Alexandre  Knesebeck,  a  servidora  Patrizia  Pancotto  e  a
Professora Christel Lingnau estiveram presentes para apresentação da Comissão de
Ética da UFPR. O Professor Alexandre Knesebeck iniciou a apresentação explanando
a quais os atos  Legislativos normatizam as Comissões Éticas nos Órgãos da União,
abordou  a  abrangência  da  Comissão  de  Ética  Pública  (CEP)  Brasília  e  as  locais.
Exemplificou como o Sistema Nacional organiza o funcionamento das Comissões de
Ética nos órgãos. Em seguida, deu exemplos de abrangência do Código de Ética do
Servidor Público, e explicou que está em trâmite no Conselho Universitário da UFPR a
proposta  de  Resolução  que  institui  o  Código  próprio  da  UFPR,  com  suas
especificidades.  Indicou  quais  são  os  públicos  que  devem  respeitar  o  código  do
Servidor:  Servidores  técnicos administrativos,  docentes  e  funcionários  terceirizados,
esclarecendo o que é a figura do “agente público”. Posteriormente, falou da vinculação
de alunos de graduação, pós e outros que tenham algum tipo de vínculos (iniciação
cientifica,  bolsistas)  que  o  caracterize  como “agente  público”,  indicando  que  esses
discentes  devem  também  respeitar  o  referido  código.  Citou  brevemente  quais  as
principais  demandas  são  acatadas  pela  Comissão  de  Ética  e  em  que  diferem  de
processo administrativo disciplinar, processos judiciais ou procedimentos pedagógicos.
Exemplos  de  temas  que  geram  demandas  à  Comissão.  Ao  término  da  fala  os
representantes da Comissão de Ética esclareceram as dúvidas dos Conselheiros e
pediram apoio na divulgação do Código e da Comissão de Ética deixando o link do sítio
eletrônico para dúvidas e contato com a Comissão.  2) Treinamento em arquivologia
servidores  do  SACOD.  Eu,  Salette  Miyake,  Secretária  Executiva,  informei  aos
Conselheiros  que  realizaremos  Curso  em  Arquivologia  e  Documentação  para  os
servidores  do  Setor,  especialmente  secretários  (as)  das  coordenações  e
departamentos, com o objetivo de padronizar e criar tabela de temporalidade, assim
como atualizar os servidores sobre normas de planejamento, controle de documentos.
O curso será ministrado pelo servidor João Paulo Januário, lotado na PROEC, em data
a ser informada. O Presidente solicitou aos Conselheiros que incentivem os servidores
de suas unidades a participarem do treinamento. Expliquei que o curso será ministrado
em três dias de duas horas, devido à quantidade de conteúdo e que será necessária a
dispensa dos servidores para participação. Expliquei também que tão logo tenhamos o
programa e a previsão e realização do evento, informarei aos Chefes para convocarem
seus servidores 3) Financeiro. Foram distribuídos os controles de despesas e recursos
disponíveis aos Departamentos. O Presidente pediu novamente que as unidades façam
o planejamento da utilização dos recursos devido às dificuldades orçamentárias que a
UFPR  enfrenta.  O  Servidor  Gerson  Miguel  Yasbeck  explicou  que  os  materiais
permanentes  que  foram  solicitados  pelos  Departamentos  ainda  não  tiveram  seus
registros de empenhos realizados pelo Departamento de Contabilidade; os processos
foram encaminhados pela Direção mas a Proplan/DCF não devolveu para aquisição,
portanto,  não  puderam  ser  adquiridos.  ORDEM  DO  DIA:  HOMOLOGAÇÕES: 1)
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Processo:  23075.129710/2016-18.  Afastamento  do  país  para  proferir  palestra  no
Seminário Comunicación y governabilidad: Nuevos paradigmas y herramientas en los
gobiernos provinciales y locales – Universidad de México – México, no período de 09 a
15/05/2016.  Interessado:  Prof.  ª  Luciana  Panke  -  Departamento  de  Comunicação.
Homologado.  2) Processo:   23075.133589/2016-29.  Assunto:  Participação  como
Coordenador de Design no Projeto PROINDUS – Invocação Tecnológica para melhoria
de produtos, processos e agregação de valor aos recursos florestais. Interessado: Prof.
Dalton  Luiz  Razera.  Homologado.  DELIBERAÇÕES:  1)  Aprovação  da  Ata  da  34ª
Reunião. A ata da 34ª Reunião Setorial foi lida, aprovada e assinada.   2) Relator: Zélia
Marques Chueke.  Processo: 23075.127949/2016-53. Homologação do Resultado da
Eleição  para  a  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em Comunicação  –
PPGCOM.  Interessado:  PPGCOM.   A  relatora  apresentou  parecer  favorável  à
aprovação do resultado da eleição para Coordenador e Vice Coordenador do Programa
de  Pós-Graduação  em  Comunicação  por  estar  de  acordo  com  as  normativas  do
Regimento do SACOD e da UFPR. Explicou que foram eleitas as Professoras Cláudia
Irene de Quadros e Kelly Cristina de Souza Prudêncio, como Coordenadora e Vice
Coordenadora respectivamente, em pleito eleitoral realizado no último dia 28 de abril
de  2016.  O Presidente  colocou  em  votação  e  o  resultado  das  eleições  para
Coordenador e Vice Coordenador do Programa de Pós-graduação em Comunicação foi
aprovado por unanimidade. 3)   Relator: Fábio Hansen. Processo: 23075.131764/2016-
43.  Assunto:  Afastamento  do  país  para  estudos  de  doutoramento  em Portugal,  no
período de 01/08/16 a 31/07/18. Interessada: Rosângela Stringari. Relator fez breve
histórico  dos  documentos  constantes  no  processo,  declarando  que  atende  ao
Regimento  do  Decom,  estando  de  acordo  com a  legislação  vigente,  e  cumpre  os
trâmites  normativos  da  UFPR.  O  período  de  afastamento  aprovado  em  Plenária
Departamental é de dois anos prorrogável por mais um ano. O Presidente colocou em
votação  e  o  afastamento  da  Professora  Rosangela  Stringari  para  estudos  de
doutoramento  foi  aprovado  por  unanimidade.   4)  Relator:  Marcel  Pereira  Pauluk.
Processo: 23075.135244/2016-18. Evento de Confraternização de final de semestre do
Centro  Acadêmico  de  Comunicação  Social  (CACOS).  Interessado:  CACOS.  O
Conselheiro  Marcel  Pauluk  não  pode  comparecer,  e  o  processo  foi  relatado  pelo
Conselheiro Alberto Ireneu Puppi. O Conselho indicou que devido à falta de tempo com
que recebeu o processo não seria possível um relato escrito e que o faria oralmente. O
relator  indicou que os formulários de solicitação de evento constantes no processo
careciam de assinaturas dos discentes para cumprir  o rito de instrução processual,
indicou também que estavam ausentes algumas informações sobre os responsáveis
pela organização do evento. Por fim, indicou que estão previstos o controle de entrada
de menores, o público alvo, o projeto de realização, conforme demanda a Resolução
29/10 – COPLAD, tão logo sejam sanadas as faltas apresentadas o processo poderá
seguir seu trâmite, assim o parecer é condicionado à correção dos itens apontados. O
Presidente colocou em votação e a realização da festa do final de semestre, solicitada
pelo  Centro  Acadêmico  de  Comunicação  Social,  foi  aprovado  por  unanimidade,
conforme o parecer do relator. A Secretaria da Direção retornará o processo para o
Centro  Acadêmico atender  ao  parecer,  e  em seguida,  ao  Gabinete  do  Reitor  para
aprovação.  5)  Inclusão de pauta solicitada pelo Departamento de Artes. Processo nº
23075.136300/2016-23. Afastamento do país para estudos de pós-doutoramento, no
período de 05/09/2016 a 04/08/2017, na Birmingham City University – Reino Unido.
Interessado:  Silvana  Scarrinci  -  Departamento  de  Artes.  O  Presidente  colocou  em
votação a inclusão de pauta  que foi  aprovada por  unanimidade.  Devido à  falta  de
tempo  para  relatoria,  o  Presidente  fez  a  leitura  dos  documentos  constantes  no
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processo  explicando  que  os  encargos  didáticos  serão  de  responsabilidade  do
Departamento, estando o pedido devidamente aprovado em Plenária Departamental, o
ônus é limitado, e ainda que a docente não receberá nenhum tipo de financiamento no
período. Por fim, o Presidente colocou em votação e o afastamento para pós-doutorado
solicitado pela Professora Silvana Scarrinci foi aprovado por unanimidade. 6) Inclusão
de pauta solicitada pelo Departamento de Artes. Processo nº  23075.135746/2016-31.
Abertura de Teste Seletivo para contratação de Professor Substituto para o Curso de
Artes  Visuais,  por  aposentadoria,  na  vaga  do  Professor  Hugo  Daniel  Mengarelli.
Interessado: Departamento de Artes. O Presidente colocou em votação a inclusão de
pauta que foi  aprovada por unanimidade. Devido à falta de tempo para relatoria foi
dada a palavra à Conselheira Stephanie Dahn Batista, a qual esclareceu que diante da
aposentadoria do Professor Hugo Daniel Mengarelli neste mês de maio, por orientação
da Progepe, com objetivo de não prejudicar os alunos do Curso de Artes Visuais, o
Departamento solicita  a  abertura de teste seletivo  para a contratação de Professor
Substituto  até  que  sejam  vencidos  os  trâmites  burocráticos  para  efetivação  por
concurso público. O Presidente fez a leitura dos documentos constantes no processo, e
citou qual o perfil do candidato e quais disciplinas serão ministradas. Em seguida, o
Presidente colocou em votação e a Abertura de Teste Seletivo para contratação de
Professor Substituto na vaga do Professor Hugo Daniel Mengarelli  foi  aprovado por
unanimidade. 7) Inclusão de pauta solicitada pelo Departamento de Artes. Processo nº
23075.134366/2016-89.  Abertura  de  Teste  Seletivo  para  contratação  de  Professor
Substituto para o Curso de Artes Visuais, por aposentadoria, na vaga da Professora
Consuelo Schlichta.  Interessado:  Departamento de Artes.  O Presidente colocou em
votação a inclusão de pauta  que foi  aprovada por  unanimidade.  Devido à  falta  de
tempo para relatoria foi  dada a palavra à conselheira Stephanie Dahn Batista,  que
esclareceu que diante da aposentadoria da Professora Consuelo Schlichta no mês de
abril, por orientação da Progepe, com o objetivo de não prejudicar os alunos do Curso
de  Artes  Visuais,  o  Departamento  solicita  a  abertura  de  Teste  Seletivo  para  a
contratação de Professor Substituto até que sejam vencidos os trâmites burocráticos
para a efetivação por concurso público. O Presidente fez a leitura dos documentos
constantes no processo, e citou qual o perfil do candidato e quais as disciplinas serão
ministradas.  Em seguida,  o  Presidente  colocou  em votação  e  a  Abertura  de  Teste
Seletivo para contratação de Professor Substituto  na vaga da Professora Consuelo
Schlichta  foi  aprovada  por  unanimidade.  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. 
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