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

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

Sala do Conselho na Direção do Setor de Artes, Comunicação e Design, reuniu-se 3 

extraordinariamente o Conselho Setorial sob a Presidência do Professor Dr. Dalton 4 

Luiz Razera. Foram registradas as presenças dos Conselheiros: Luiz Paulo Maia, 5 

Tânia Bloomfield, Hugo de Souza Melo, Fabio Hansen, Alberto Ireneu Puppi, Claudia 6 

Irene de Quadros, Gerson Miguel Yasbeck, Josiane Paixão e Rebeca Santos Moreira. 7 

Justificaram a ausência: Stephania Padovani, Gerson dos Santos e Stephanie Dahn 8 

Batista. ORDEM DO DIA: INFORMES: a) Apresentação da CHAPA 2 - O Presidente 9 

abriu a reunião cumprimentando aos presentes e apresentando os Candidatos à 10 

Reitoria Professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca e Prof.ª Graciela Bolzon – CHAPA 2 - 11 

para UMA BREVE  apresentação aos Conselheiros. De forma breve os candidatos se 12 

apresentaram, expuseram suas atividades docentes, de pesquisa e experiência 13 

administrativa na UFPR, colocando-se a disposição para comparecerem as Plenárias 14 

Departamentais para colocarem seu plano de Gestão, propostas e ouvirem alunos, 15 

professores e técnicos quanto às demandas acadêmicas e de gestão, explicando que 16 

consideram esta visita importante para ter maior dimensão dos sucessos e fraquezas 17 

da UFPR, com vistas a terem condições de oferecer uma proposta de gestão que 18 

corresponda com a realidade da instituição. Em seguida, o Presidente agradeceu a 19 

presença dos candidatos e esclareceu a importância desse diálogo, informando que é 20 

uma oportunidade para que a comunidade acadêmica possa decidir qual melhor 21 

proposta para gerir a UFPR nos próximos anos, considerando especialmente o período 22 

de recessão em que se encontra o país. Por fim, salientou que a Plenária está aberta 23 

para receber também os candidatos da CHAPA 1 para uma breve apresentação, da 24 

mesma forma que este espaço foi concedido à CHAPA2.  b) O Presidente informou 25 

que na data de hoje a Direção recebeu a Portaria 18785 - PROGEGE, que dispõe 26 

sobre a comunicação ao DAP/PROGEPE das ausências não abonadas/compensadas 27 

dos servidores técnico-administrativos enquanto o sistema de controle de frequência 28 

não estiver ligado ao SIAPE – sistema que gerencia a folha de pagamento do governo 29 

federal, para que aquela unidade proceda com o desconto em folha. A Conselheira 30 

Tânia Bloomfield solicitou que o Conselho Setorial, através da Direção do Setor, 31 

encaminhe à PROGEPE solicitação de correção do sistema de controle de frequência 32 

em relação à tolerância de 15 minutos que o sistema não registra, provocando 33 

transtornos tanto ao servidor, quanto à Chefia imediata que precisa fazer a análise de 34 

poucos minutos todos os dias após a justificativa do servidor, inclusive nas entradas 35 

antecipadas, considerando que esta é uma prerrogativa legal que não é devidamente 36 

atendida pelo referido sistema. O Conselho deliberou pelo deferimento do pedido e a 37 

Direção do Setor tomará as providências cabíveis. DELIBERAÇÕES: 38 

DELIBERAÇÕES: 1)  Processo nº 23075.150332/2016-31. Abertura de Concurso para 39 

Professor de Artes Visuais, Área de Conhecimento: Meios Eletrônicos e digitais. 40 

Vacância devido à aposentadoria do Prof. Dr. Hugo Daniel Mengarelli. O Conselheiro 41 

Luiz Paulo Maia fez breve leitura do processo esclarecendo que a carreira de Professor 42 

é de nível Adjunto I, regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva, enfatizando qual a 43 

titulação exigida para compor o perfil do docente. O Presidente colocou em votação e a 44 

abertura do concurso público para Professor de Artes Visuais, na Área de 45 

conhecimento: Meios Eletrônicos e digitais que foi aprovada por unanimidade. 2 )  46 

Processo nº 23075.150768/2016-21. Abertura de Concurso para Professor de Artes 47 

Visuais, Área de Conhecimento: Expressão Bidimensional.  Vacância devido à 48 

aposentadoria da Prof.ª Dr. Consuelo Schlichta.  O Conselheiro Luiz Paulo Maia fez 49 

uma breve leitura do processo esclarecendo que a carreira de Professor é de nível 50 



Adjunto I, regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva, enfatizando qual a titulação 51 

exigida para compor o perfil do docente. O Presidente colocou em votação e a abertura 52 

do concurso público para Professor de Artes Visuais, na Área de conhecimento: 53 

Expressão Bidimensional que foi aprovado por unanimidade. 3) ANÁLISE DOS 54 

RECURSOS INTERPOSTOS PELO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES NO 55 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. AREA 56 

DE CONHECIMENTO: ENSINO DA ARTE E LINGUAGEM DO DESENHO, EDITAL 57 

12/2016 SACOD. 1) Processo nº 23075.150768/2016-21. Interessado: André Winter 58 

Noble.  O Conselheiro Luiz Paulo Maia fez a leitura do recurso, apresentando os 59 

argumentos que embasam o pedido do candidato lembrando aos presentes que o 60 

Edital esclarece qual o modelo de currículo exigido (item 4.2, alínea “h”), enfatizando 61 

que o Edital atende as normas da Resolução 24/13 CEPE, e que tendo os demais 62 

candidatos procedidos de acordo com o Edital, ressaltou que em concursos anteriores 63 

o Conselho Setorial foi unânime no indeferimento de inscrições de candidatos que não 64 

apresentaram o formato de currículo exigido, manifestando-se pelo indeferimento do 65 

recurso. O Presidente colocou em votação e o recurso foi indeferido por unanimidade. 66 

2) 23075.150888/2016-28. Interessado: Liliana J. Serenato. O Conselheiro Luiz Paulo 67 

Maia fez a leitura do recurso apresentando os argumentos que embasam o pedido da 68 

candidata, esclarecendo que não é obrigação da Secretaria da Direção conferir a 69 

documentação dos candidatos. Frisou também que a leitura e o entendimento do Edital 70 

são de extrema responsabilidade do candidato. Enfatizou que o mal entendido deu-se 71 

em virtude da Secretaria da Direção estar fechada no período da tarde por motivo de 72 

licença médica da servidora responsável, e que se a mesma estivesse presente não 73 

lhe cabia à obrigação de conferir os documentos de quaisquer candidatos. Contudo, 74 

em virtude do protocolo de recebimento não ter sido emitido por ocasião da entrega 75 

dos documentos, ou seja, o processo administrativo que a secretária registra no 76 

sistema, manifesta-se pelo deferimento do recurso. O Presidente colocou em votação 77 

e o recurso foi deferido por unanimidade. O Presidente colocou em votação e o 78 

indeferimento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Salette 79 

Aparecida Franco Miyake, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que após lida e 80 

aprovada, será assinada por mim e demais membros do Conselho Setorial.  81 

 
 
 


