
Ata da 37ª Reunião do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação e 1 

Design. Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta do mês de agosto de 2016, na 2 

Sala do Conselho do Setor de Artes, Comunicação e Design, sob a Presidência do 3 

Professor Prof. Dr. Dalton Luiz Razera foi realizada a 37ª. Reunião do Conselho 4 

Setorial, onde foram registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, 5 

Stephanie Dahn Batista, Hugo de Souza Melo, Marcel Pereira Pauluk, Fábio Hansen, 6 

José Estevam Gava, Mario Messagi Junior, Alberto Ireneu Puppi, Rosane Cardoso 7 

Araujo, Claudia Irene de Quadros, Gerson Miguel Yasbeck, Ana Cristina C. Simas e o 8 

servidor Thiago Jonas Zimermann. Justificaram ausências: Roseane Yampolschi, José 9 

Antonio Pereira, Josiane Paixão e Rebeca Santos Moreira. Não Justificaram ausências: 10 

Stephania Padovani, Rosa Maria Cardoso Dalla Costa, Flávio Dias e os 11 

Representantes do Centro Acadêmico de Design.  INFORMES: a) Concursos: O 12 

Presidente comunicou que foram abertos os concursos públicos para as vagas dos 13 

Professores Hugo Mengarelli e Consuelo Schlichta, cujas vagas foram devolvidas pelo 14 

modelo de alocação de vagas docentes. Para que o curso de Artes Visuais não fique 15 

prejudicado foram contratados professores substitutos. Ademais, lembrou que o 16 

concurso para Professor de Design, área de conhecimento: Representação Gráfica 17 

aplicada ao Design de Produto, foi reaberto, pois não haverem candidatos aprovados. 18 

No entanto, nesta edição, foi solicitada a abertura com titulação máxima de Mestre. Em 19 

seguida, o Presidente lembrou que as Comissões Organizadoras dos concursos devem 20 

estar a par e seguir rigorosamente as normativas da Resolução Nº. 24/13-CEPE, para 21 

que não ocorram problemas com recursos e os professores efetivos possam ser 22 

contratados o mais rápido possível. b) Comitê de Extensão: Eu, Salette Miyake, 23 

Secretária Executiva, solicitei aos Conselheiros indicação de novos membros para o 24 

Comitê Setorial de Extensão, inclusive de titular e suplente para Representação 25 

Setorial no Comitê Assessor de Extensão (CAEX), devido ao pedido de exoneração 26 

dos Professores Isabelle Cattucci e José Estevam Gava, que neste semestre 27 

encontram-se impedidos de participar por demanda de aulas na graduação e 28 

compromissos assumidos com os Cursos de Música e Artes Visuais. O Conselheiro 29 

Mário Messagi Junior se dispôs a consultar o Professor José Carlos Fernandes para 30 

assumir a titularidade no CAEX.  c) Sítios eletrônicos do Setor: Eu, Salette Miyake, 31 

Secretária Executiva, informei aos presentes que o Centro de Computação Eletrônica 32 

(CCE) solicitou que um servidor assumisse a coordenação dos sítios setoriais devido 33 

aos trabalhos de padronização que o Centro Computação Eletrônica deseja implantar. 34 

A Direção disponibilizou o servidor Thiago Zimermman, que está em treinamento. 35 

Desta forma, os responsáveis pelos sítios em cada unidade devem reportar-se ao 36 

Thiago para dirimir suas dúvidas e solicitar mudanças, alterações e/ou inclusões de 37 

qualquer natureza.  O Servidor apresentou-se e explicou brevemente como estão 38 

organizados os trabalhos e ficou à disposição dos Conselheiros, sugerindo como 39 

exemplo o site do Setor de Ciências Biológicas, o primeiro site a ser implantado no 40 

novo padrão. Da mesma forma, o Servidor Thiago ficou responsável por receber 41 

treinamento e acompanhar a implantação do Sistema SEI no SACOD. Sobre isso o 42 

servidor explicou brevemente que o sistema SEI substituirá o SIE, exceto a parte 43 

acadêmica, o SIE continuará existindo, contudo, o objeto é integrar-se ao Sistema do 44 

Governo Federal, sendo seus principais benefícios a consulta facilitada, a diminuição 45 

de uso de papel; o sistema é moldável ao órgão e dispõe de maior confiabilidade. e) 46 

Orçamento: O servidor Gerson Yasbeck distribuiu as planilhas aos Chefes de 47 

Departamento e Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação com os valores dos 48 

recursos atualizados, débitos e créditos.  Em seguida, o servidor comentou que há 49 

lançamento de aquisições de bens, cujos processos não foram incluídos, pois não 50 



encerarram. O encerramento se dá quando as empresas entregam o bem. Este 51 

processo ocorre inclusive com despesas de diárias e de passagens, cujos beneficiários 52 

dispõe de cinco dias para prestar contas, conforme normas da Auditoria Interna 53 

(AUDIN). O Conselheiro Alberto Ireneu Puppi salientou que a unidade tem seu 54 

planejamento financeiro prejudicado quando as empresas não entregam os bens, pois 55 

o prazo para gastar o recurso é curto. O servidor Gerson explicou que algumas 56 

empresas não estão cumprindo as normas, cabendo ao financeiro informar a Central 57 

de Compras da Pró-Reitoria de Administração para que tomem providências de 58 

punição. Por fim, o servidor solicitou às unidades que encaminhem as notas fiscais de 59 

água para que ele possa encaminhar o pagamento e dar baixa nos recursos. f) Funpar 60 

- cursos de aperfeiçoamento, capacitação e especialização. O Conselheiro Luiz Paulo 61 

Maia comunicou que a Fundação e Apoio promoveu seminário com vistas a incentivar 62 

a abertura de cursos de especialização, capacitação e aperfeiçoamento, com o objetivo 63 

de apoiar a captação de recursos para UFPR.  Orientou que os interessados receberão 64 

orientação e assessoria de funcionários da Fundação para formular propostas de 65 

abertura de cursos, contanto também com apoio da PRPPG através da Coordenadoria 66 

de Especialização Lato Sensu. Sugeriu que no SACOD os Conselheiros analisassem a 67 

possibilidade de abrir cursos de aperfeiçoamento, cuja carga horária é menor, 68 

dispensando monografia (180 horas), e as mensalidades mais atrativas, nos cursos de 69 

especialização normalmente o custo é em torno de R$ 570,00 (quinhentos e setenta 70 

reais). Salientou a importância de haver integração entre cursos, a título de exemplo: 71 

comunicação e música, comunicação e design entre outras iniciativas. O Conselheiro 72 

Hugo de Souza Melo comunicou que haverá reunião dos coordenadores de curso com 73 

a PROGRAD, na próxima sexta-feira, diante da exigência do Ministério da Educação de 74 

que nos próximos quatro ou cinco anos os professores disponham de 10% carga 75 

horária, obrigatoriamente, para atividades de extensão. Desta forma, todos OS 76 

professores serão obrigados a prever essas horas a serem dedicadas a extensão, o 77 

que dificulta o planejamento da carga horária docente. f) Posses: 1) Coordenação do 78 

PPGCOM: A Professora Cláudia Irene de Quadros tomou posse como Coordenadora 79 

do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, devendo a Professora Kelly 80 

Prudêncio tomar posse em outra ocasião, pois não compareceu à sessão. 2) 81 

Coordenação Design de Produto: O Professor José Antônio Pereira não pode 82 

comparecer e  tomará posse em outra ocasião. 3) Coordenação Design Gráfico:  O 83 

Professor Marcel Pereira Pauluk tomou posse como Coordenador do Curso de Design 84 

Gráfico, o Professor José Humberto Boguszewski não pode comparecer e tomará 85 

posse em outra ocasião. 4) Coordenação PPGMúsica: A Professora Rosane Araújo 86 

tomou posse como coordenadora da Pós-graduação em Música e a Professora 87 

Roseane Yampolschi não pode comparecer e tomará posse em outra ocasião. ORDEM 88 

DO DIA: HOMOLOGAÇÕES: 1) Processo: 23075.109126/2015-65.  Contratação de 89 

Candidato aprovado em concurso Público como Professor Substituto, vaga da 90 

Professora Rosângela Stringari. Interessado: Departamento de Comunicação Social. 91 

Homologado.  2) Processo: 23075.142244/2016-66. Solicitação de Prorrogação de 92 

contrato dos Professores Substitutos: Vinicius de Morais e Rosana Aparecida Vasques. 93 

Interessado: Departamento de Design. Homologado. 3) Processo: 23075.142807/2016-94 

16.  Solicitação de Prorrogação de contrato da Professora Substituta Adriana Tulio 95 

Baggio. Interessado: Departamento de Comunicação Social. Homologado. 4) Processo: 96 

23075.140847/2016-23.  Renovação de convênio entre a UFPR e Kisd (Alemanha). 97 

Interessado: Aguinaldo dos Santos – Departamento de Design. Homologado. 5) 98 

Processo: 23075.134366/2016-89. Assunto: Homologação de Teste Seletivo para 99 

Professor de Artes Visuais – vaga da Professora Consuelo Schlichta por 100 



aposentadoria. Interessado: Departamento de Artes. Homologado. 6) Processo: 101 

23075.135746/2016-31. Assunto: Homologação de Teste Seletivo para Professor de 102 

Artes Visuais – vaga do Professor Hugo Daniel Mengarelli por aposentadoria. 103 

Interessado: Departamento de Artes. Homologado. 7) Processo: 23075.138777/2016-104 

43. Assunto: Homologação de Teste Seletivo para Professor de Artes Visuais – vaga 105 

do Professor Paulo Roberto de Oliveira Reis. Interessado: Departamento de Artes. 106 

Homologado. 8) Processo: 23075.141040/2016-16. Assunto: Solicitação de 107 

Prorrogação de contrato do Professor Substituto de Guilherme G. Carvalho. 108 

Interessado: Departamento de Comunicação Social. Homologado. DELIBERAÇÕES: 109 

1) Aprovação das Atas da 36ª Reunião e da Reunião Extraordinária (16/08/2016). As 110 

atas foram lidas, aprovadas e assinadas. 2) Relator: Alberto Ireneu Puppi. Processo: 111 

23075.149951/2016-83. Afastamento do país para participar do Congresso 112 

Internacional sobre Estudos de Género y Estudios Visuales, na Universidad Nacional 113 

de Mar del Plata, Argentina, período: 27/09 a 02/10/2016. Interessado: Profa. Claudia 114 

Regina Hasegawa Zacar. O parecer do relator é favorável ao afastamento da docente, 115 

tendo em vista que o processo está devidamente instruído de acordo com a resolução 116 

66/98 CEPE; os encargos didáticos serão assumidos pelo Professor Vinicius Miranda 117 

de Morais; e a docente apresentará trabalho relacionado à pesquisa que desenvolve 118 

junto ao Departamento de Design. O Presidente colocou em votação e o afastamento 119 

da Professora Claudia Regina Zacar foi aprovado por unanimidade. 3) Relator: Fábio 120 

Hansen. Processo: 23075.150078/2016-71. Assunto: Afastamento do país para 121 

participar do 5º. Encontro Latino-americano e Caribenho de Comunicação (V 122 

CONLAC), Assunção, Paraguai, no período: 04 a 09/10/2016. Interessado: Prof. Elson 123 

Faxina. O parecer do relator é favorável ao afastamento do docente, tendo em vista 124 

que o processo está devidamente instruído de acordo o Regimento do Decom e atende 125 

a Resolução 66/98 CEPE; não haverá prejuízos didáticos, pois o docente fará a 126 

antecipação das aulas em acordo com os discentes matriculados nas disciplinas por 127 

ele ministradas. O Presidente colocou em votação e o afastamento do Professor Élson 128 

Faxina foi aprovado por unanimidade. 4) Relator: Hugo de Souza Melo. Processo: 129 

23075.150185/2016-08. Assunto: Afastamento do país para participar do NIDO PDI 130 

(Plataforma de Desenho Industrial), Mendoza, Argentina, no período de 03 a 131 

07/112016. Interessado: Prof. Ken Flávio Ono Fonseca. O Relator apresentou parecer 132 

favorável ao afastamento por atender aos preceitos da Resolução 66/98, estando 133 

apensos ao processo a carta-convite, os formulários legais e a ata departamental; os 134 

encargos didáticos serão assumidos pela Professora Stephania Padovani não havendo 135 

prejuízo aos discentes. O Presidente colocou em votação e o afastamento do Professor 136 

Ken Flávio Fonseca foi aprovado por unanimidade. 5) Relatora: ClÁudia Irene de 137 

Quadros. Processo: 23075.144255/2016-81. Assunto: Afastamento do país para 138 

participar do “Primer Encuentro Internacional. SICMUSE: Psicologia de la música y 139 

educación musical em Colombia y América Latina”, Bogotá, Colômbia,  no período de 140 

08 a 15/10/2016. Interessado: Profa. Rosane Cardoso de Araújo. A relatora apresentou 141 

parecer favorável à aprovação do afastamento da docente, considerando que constam 142 

os documentos exigidos; destacando que a Professora Rosane Araujo será 143 

conferencista no evento; e os encargos didáticos foram assumidos pelo Departamento, 144 

assim está de acordo com a Resolução 66/98 – CEPE. O Presidente colocou em 145 

votação e o afastamento da Professora Rosane Cardoso de Araújo foi aprovado por 146 

unanimidade. 6) Relatora: Stephania Padovani. Processo: 23075.142023/2016-98. 147 

Assunto: Ajuste Curricular do Curso de Comunicação Social – Disciplina HCP076-148 

Sociologia Geral III.  Interessado: Departamento de Ciência Política.  O Conselheiro 149 

Alberto Ireneu Puppi fez a leitura do relato na ausência da Conselheira Stephania 150 



Padovani. A relatora manifestou-se favorável à aprovação do ajuste curricular do Curso 151 

de Comunicação Social, esclarecendo que a disciplina HC060 será substituída pela 152 

HCP076, ofertada pelo Departamento de Sociologia Política, cuja alteração está 153 

devidamente aprovada no Colegiado do Curso de Comunicação. Portanto, a instrução 154 

processual atende às normativas da Resolução 30/90 CEPE. O Presidente colocou em 155 

votação e o ajuste curricular do curso de Comunicação Social foi aprovado por 156 

unanimidade. 7) Relator: Mário Messagi Junior. Processo: 23075.144686/2016-47. 157 

Assunto: Homologação do Resultado da Eleição para Coordenador e Vice-158 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Música. Interessado: PPGMÚSICA. 159 

Aprovado.  8) Relator: Mário Messagi. Processo: 23075.138652/2016-13. Criação do 160 

curso de Especialização em Gestão Estratégica da Comunicação. Interessado: Prof. 161 

Hertez Wendel de Camargo. O relator esclareceu que a carga horária total do curso de 162 

especialização será de 380 horas, contendo dezesseis disciplinas, que serão 163 

ministradas nas terças e quartas feiras, no horário das 19h às 22h30. Serão ofertadas 164 

quarenta vagas, a primeira turma terá início em março de 2017, encerrando em 165 

dezembro de 2017, com entrega de monografia em junho de 2018. As aulas serão 166 

ministradas por quatorze docentes do Departamento de Comunicação Social e dois 167 

professores externos, sendo quatorze doutores e dois mestres. O valor do curso será 168 

dividido em dezoito parcelas de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), haverá oferta de 169 

cinco vagas para bolsistas. A receita bruta estimada é de 280.800,00 (duzentos e 170 

oitenta mil e oitocentos reais) e as despesas estimadas 163.300,00 (cento e sessenta e 171 

três mil e trezentos reais). O Presidente colocou em votação e o Curso de 172 

Especialização em Gestão Estratégica da Comunicação foi aprovado por unanimidade. 173 

PALAVRA LIVRE:  O Conselheiro Hugo de Souza Melo informou aos presentes que 174 

verificou via celular o site do Setor de Ciências Biológicas e que somente o portal está 175 

padronizado, os sites dos cursos são diferentes atendendo as especificidades de cada 176 

um, de forma que não acredita que teremos problemas com a organização que 177 

desejamos para facilitar o acesso as informações que os alunos buscam. O 178 

Conselheiro Mário Messagi Junior fez breve comentário sobre consulta realizada aos 179 

alunos da Comunicação para aprimorar os sites do Departamento e da Coordenação. 180 

Em seguida, o Conselheiro Hugo de Souza Melo pediu novamente a palavra para 181 

lembrar aos Chefes de Departamento que é preciso verificar os pedidos de Insufilme, 182 

uma vez que a empresa recebeu pelos serviços e não finalizou a instalação em várias 183 

unidades, salientando que é preciso informar ao servidor Gerson Yasbeck para que 184 

tome as devidas providências. Em seguida, o Conselheiro aproveitou para informar que 185 

em reunião do Fórum de Coordenadores com a Prograd foram acertados os últimos 186 

pontos da Resolução 95/16-CEPE, que trata do cancelamento e suspensão de 187 

matrícula, e da tutoria dos alunos com dificuldades. O Conselheiro explicou que os 188 

alunos que tiverem dificuldades de acompanhamento em alguma disciplina receberão 189 

tutoria semestralmente por professores do curso, ficando a cargo da Chefia de 190 

Departamento nomear os tutores responsáveis. Este ponto não ficou muito claro para 191 

os Coordenadores e Chefes de Departamento, sendo que haverá uma instrução 192 

normativa para regularizar a integração Departamento – Coordenações de Curso. O 193 

Conselheiro informou também que os alunos com baixo desempenho não terão 194 

liberdade de efetuar matrícula. Se reprovarem seguidamente na mesma disciplina 195 

serão chamados para tutoria, contudo, um ponto negativo da Resolução é que não há 196 

obrigatoriedade do aluno participar da tutoria. Havendo trancamento de curso dois 197 

semestres seguidos o registro acadêmico será cancelado. O Conselheiro Mário 198 

Messagi Junior pediu a palavra para consultar o conselho sobre um projeto em que o 199 

Departamento está trabalhando que trata da Implantação de Núcleo de Educação à 200 



Distância, colocou como sugestão para o Conselho que seja um núcleo setorial, 201 

havendo participação e envolvimento de todos os cursos e departamentos do Setor. 202 

Explicou rapidamente como o projeto está sendo desenvolvido, quais os pontos 203 

principais: cursos, conteúdos, disciplinas (pedagógico); infraestrutura física e pessoal; 204 

plataforma e outros requisitos para implantação, colocou-se à disposição para ouvir as 205 

sugestões com vistas a aperfeiçoar o projeto. O Presidente lembrou que o Curso do 206 

Design recentemente abriu algumas disciplinas à distância, parabenizou a inciativa de 207 

ambas as unidades e apoiou a integração entre os cursos e os departamentos com 208 

vistas a implantar o núcleo, que segundo o Conselheiro Mário Messagi Junior será 209 

sediado neste Campus, pois o Departamento dispõe de estrutura para gravar as aulas. 210 

O Conselheiro Marcel Pereira Pauluk comentou brevemente quais as tratativas e como 211 

foi organizado o ajuste curricular do Curso de Design, comentou que o problema que 212 

enfrentaram é a plataforma, pois não conseguiram apoio da Coordenação de Educação 213 

à Distância da Prograd para usar o MOODLE, portanto, estão utilizando uma 214 

plataforma gratuita, mas não institucional, que segundo a Legislação Federal não é 215 

autorizado. Contudo, apesar deste impasse as aulas nas disciplinas tem sido 216 

ministradas sem problemas. O Presidente pediu ao Conselheiro Marcel Pereira Pauluk 217 

que compartilhe a experiência com o Decom e os apoie no projeto. O Conselheiro 218 

Hugo de Souza Melo pediu a palavra para solicitar apoio da Direção do Setor no 219 

encaminhamento de pedido ao Instituto Federal do Paraná (IFPR) de redistribuição de 220 

um servidor Técnico em Audiovisual, Krisnael Lima, oferecendo a vaga da servidora 221 

aposentada Desiré Carlos, pois o referido servidor manifestou-se interessado na 222 

redistribuição e ele tem formação para atender as demandas do Departamento. O 223 

Conselheiro lembrou que anteriormente o Deartes solicitou, via Direção do Setor, à 224 

Progepe o aproveitamento de concurso aberto para o Setor Litoral, cujo cargo para 225 

técnico de laboratório também atende às necessidades, mas havendo interesse e 226 

disponibilidade na redistribuição do servidor do IFPR acredita que o problema se 227 

resolverá mais rapidamente. Nada mais havendo a tratar, eu, Salette Aparecida Franco 228 

Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 229 

assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial.  230 


