
Ata Reunião Extraordinária do Conselho Setorial do Setor de Artes, Comunicação 1 

e Design. Aos doze dias do mês de fevereiro de 2016, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, na Sala do Conselho na Direção do Setor de Artes, Comunicação e Design, 3 

reuniu-se extraordinariamente o Conselho Setorial sob a Presidência do Professor Dr. 4 

Dalton Luiz Razera. Foram registradas as presenças dos Conselheiros: Aryovaldo de 5 

Azevedo Junior, Gerson Miguel Yasbeck, Ana Cristina Simas, Rogéria Bernardo, Tânia 6 

Bloomfield, Lucimara Bezerra, Alberto Ireneu Puppi,  Mario Messagi Junior , Regiane 7 

Regina Ribeiro e Hugo de Souza Melo.  ORDEM DO DIA: 1) FLEXIBILIZAÇÃO DE 8 

JORNADA DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E PONTO 9 

ELETRÔNICO: Em relação à flexibilização da jornada de trabalho dos Servidores 10 

Técnico-Administrativos, o Presidente fez breve leitura das orientações recebidas da 11 

Comissão de Flexibilização, comentando em que casos será possível a flexibilização 12 

da jornada, esclarecendo quais trâmites são exigidos para que o Setor possa 13 

encaminhar em processo único o pedido de análise à Secretaria dos Órgãos 14 

Colegiados. Lembrou que as unidades de trabalho devem verificar se é uma demanda 15 

de enquadramento neste e preencher o formulário encaminhado em dezembro aos 16 

membros do Conselho. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Conselheiro 17 

Mário Messagi Junior, que explicou como se deu o planejamento do Decom para 18 

organizar as escalas e instruir o pedido. A servidora Lucimara Bezerra também foi 19 

convidada a esclarecer como estão as tratativas entre os servidores do Design, assim 20 

como o Conselheiro Hugo de Souza Melo esclareceu que no Departamento de Artes já 21 

foi realizada reunião de encaminhamento do pedido. O Conselheiro Aryovaldo de 22 

Castro Azevedo Junior indicou que a Coordenação do Curso de Comunicação também 23 

está em processo de instrução do pedido, ficando somente a situação do Programa de 24 

Pós-Graduação em Comunicação para enquadrar, cujo pedido será feito via Direção. A 25 

seguir, foi solicitado aos presentes o encaminhamento das informações à Direção o 26 

mais breve possível para instrução processual, sendo que o processo será aprovado 27 

na reunião da Plenária Setorial de 23/02/16. PALAVRA LIVRE: O Presidente 28 

comunicou aos presentes quais providências a serem tomadas pela UFPR em adesão 29 

à campanha do Governo Federal de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti. Explicou 30 

que foi realizada reunião em 15/02/16 na Secretaria dos Órgãos Colegiados com a 31 

Administração Central citando os programas e estudos que estão sendo desenvolvidos 32 

neste sentido, a saber: proposta de planejamento familiar de controle de natalidade; 33 

atividades em escolas; na UFPR serão utilizados drones para verificar as condições 34 

das calhas; criação de comissões dos cursos para verificar os locais em que é possível 35 

a proliferação do mosquito; e o observatório Aedes que realiza reuniões  para discutir 36 

estratégias de combate na UFPR e na comunidade com apoio da UFPR. Neste sentido 37 

todos foram convidados a tomar conhecimento destas ações através do Observatório 38 

Aedes e participar com sugestões e ideais. As informações sobre o Programa estão no 39 

Sítio da UFPR. O Conselheiro Hugo de Souza Melo informou que o Departamento de 40 

Artes enfrenta dificuldades para conseguir que a área de Manutenção da Diretoria de 41 

Infraestrutura da UFPR faça limpeza periódica das calhas, salientando a necessidade 42 

de haver uma verificação preventiva das calhas, pois a Secretaria do Departamento 43 

com frequência solicita abertura de chamado junto a SUINFRA, mas sem sucesso no 44 

atendimento. Lembrou também que há um problema pombos e solicitou apoio da 45 

Direção na solução dessa demanda. A Conselheira Tania Bloomfield lembrou aos 46 

presentes sobre as dificuldades de limpeza do Campus,  em especial, em relação aos 47 

entulhos de moveis antigos que não são recolhidos por falta de entendimento do 48 

pessoal da coleta com os Responsáveis pelo Patrimônio da UFPR. A Conselheira 49 

também avisou sobre a necessidade de retirada do lixo com mais frequência, 50 



principalmente em razão da proliferação de mosquitos Aedes Aegypti.   Nada mais 51 

havendo a tratar, eu, Salette Aparecida Franco Miyake, Secretária Executiva, lavrei a 52 

presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais membros do 53 

Conselho Setorial. 54 

 
 
 


