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Ata da 87ª Reunião Ordinária 

Ata da 87ª reunião ordinária do Conselho Setorial realizada no dia 07 de Outubro de 

2019 no SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. No dia sete de outubro de dois mil e 

dezenove, às 14h00 (Catorze horas), na Sala C12 do Setor de Educação Profissional e 

Tecnológica da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o Conselho Setorial, sob a 

Presidência da Diretora do Setor Professora Flávia Lúcia Bazan Bespalhok. Presentes 

os seguintes Conselheiros e Conselheiras: Jaime Wojciechowski (Vice – Diretor do 

SEPT), Ana Carolina de Araújo Silva  (Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia 

em Comunicação Institucional), Arnaud Francis Bonduelle (Coordenador do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade), Carla Regina Mazia Rosa (Vice - 

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade), Evandro 

Brandão (Coordenador do Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários), Giselle 

Munhoz Alves (Representante Docentes EBTT) Guilherme Ricardo dos Santos Souza e 

Silva (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública), João Eugênio 

Marynowski (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas), Luci Regina Panka Archegas (Coordenadora do Curso 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde), Simone Valaski (Coordenadora do Curso 

Técnico em Petróleo e Gás) Silvana Maria Carbonera (Vice - Coordenadora do Curso 

Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários), José Elmar Feger – Representante 

do Comitê de Pesquisa do SEPT; os representantes dos Técnicos Administrativos: Anna 

Paula Zanine,  e William da Silva Queiroz ; Havendo quórum, a presidente deu as boas-

vindas a todos e iniciou a sessão. Ordem do dia: Palavra aberta para a Prof. Ida Guberti 

que é a Coordenadora do Comitê de Ética em pesquisa da UFPR que envolve Seres 

Humanos; ela fala que o Comitê aprecia, quando for o caso, projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos, e lembra que o Comitê foi criado para defender os 

interesses dos participantes de pesquisa na sua integridade e dignidade e para contribuir 

no aprimoramento ético das pesquisas a este colegiado submetidas, e que Toda 

pesquisa envolvendo seres humanos desenvolvida no âmbito da UFPR, deverá ser 

submetida à apreciação do CEP/SD. Fala ainda da composição dos membros do 

Conselho e convida os Coordenadores a ocuparem uma cadeira no Comitê, visto que os 

cursos de Tecnólogos não têm representação; Conselheiro Dagoberto informa aos 

demais sobre o prazo para envio das demandas dos Colegiados e unidades 2020-2021 
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para planejamento do orçamento do Setor; Em seguida a presidente coloca em votação 

a aprovação da Ata da reunião anterior (86ª Ordinária), lembrando que as solicitações 

de alterações no texto que foram enviadas por e-mail foram acatadas; Sem discussão a 

Ata foi aprovada por unanimidade; Solicitação de inclusões na Pauta: A primeira inclusão 

solicitada pelo Conselheiro Arnaud Francis Bonduelle – processo 23075.052777/2019-

08 – o assunto é a 3ª etapa do desempenho em estágio probatório da docente Daniele 

Cristine Nickel; na segunda e terceira solicitações feitas pelo conselheiro Razer Anthom 

Nizer Rojas Montaño os processos 23075.071646/2019-11 que trata da contratação de 

professor (a) Substituto(a) e o processo 23075.071747/2019-92 – afastamento do País 

de Docente para missão de trabalho. O conselho aprova por unanimidade as inclusões 

na Pauta; Pauta: 01) Noeli Zaquini - Assunto: aprovação de Ad referendum assinados 

pela Direção do Setor contendo as seguintes demandas: No processo 

23075.051970/2019-13 consta o Ad referendum emitido pela diretora do Setor que se 

refere a aprovação de participação da Docente Daniele Cristine Nickel como professora 

visitante no Centro Europeu de Curitiba/PR para o Curso de Gestão de equipes – 

Competências, Liderança e Técnicas de motivação, nos dias 21 e 28/9/2019 e 23 e 

30/11/2019 das 8h30 às 17h00, totalizando 32h/aula; Sem discussão o Conselho aprova 

a decisão da Diretora do Setor; No processo 23075.064957/2019-24 a Diretora aprovou 

através de Ad referendum o afastamento de Curta duração do professor André Nozomu 

Sadoyama Barrios de 21 a 23/10/2019 para participação no evento 7ª feira Brasileira de 

Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas – 7ª FEBRAT em Belo Horizonte/MG. Sem 

discussão o conselho vota e aprova a decisão via Ad referendum da Direção do Setor; 

No processo 23075.163241/2016-66 foi aprovado através de Ad referendum do conselho 

Setorial a celebração do 3º aditivo do acordo de Cooperação Técnica entre a UFPR e a 

rede Nacional de ensino e Pesquisa -RNP, plano de trabalho para 10/2019 até 09/2020, 

destacando a participação do docente do SEPT prof. João Eugênio Marynowski que 

solicita que conste em Ata, conforme requerido pela CRI, a aprovação da indicação dos 

membros externos que continuarão participando do projeto, o Analista de Engenharia e 

Operação de Redes, André Lobato, e o Analista de Sistemas, Gabriel Sato da Silva. 

Conselho acata a decisão da Direção do Setor, aprovando o Ad referendum; Pauta: 2)  

Conselheira Carla Regina Mazzia Rosa - Processo 23075.052777/2019-08 - Assunto:  

1.ª Etapa De Avaliação De Desempenho Em Estágio Probatório – Interessado – prof. 

Iara Maria Bruz; Em seu relato a conselheira diz: “ O processo encontra-se corretamente 
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instruído. Ao final da avaliação com a Comissão a docente alcançou a pontuação máxima 

em cada um dos 5 itens do formulário: Produtividade, Capacidade de Iniciativa, 

Responsabilidade, Assiduidade e Disciplina, totalizando 100 (cem) pontos.[…] Sobre o 

processo da 1ª Etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do 

Professora IARA MARIA BRUZ, analiso que o mesmo atendeu todos os trâmites 

informados no processo 23075.052607/2019-15 e a professora alcançou pontuação 

máxima no relatório. Desta forma, sou de parecer favorável à aprovação do relatório de 

avaliação da 1ª Etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 

Professora IARA MARIA BRUZ, conforme apresentado pela Comissão Avaliadora.” Sem 

discussão o Conselho vota e aprova por unanimidade o parecer favorável do conselheiro 

Arnauld. Pauta: 03) Conselheiro João Eugênio Marynowski  - Processo 

23075.066280/2019-69 - Assunto: Abertura de nova turma para 2020 do Curso de 

Especialização em Engenharia de Software. Neste processo foi analisado o plano de 

aplicação do plano de trabalho, os valores previstos para ressarcimento à UFPR e a 

indicação da professora Andreia de Jesus como fiscal do projeto. Em seu relato o 

Conselheiro diz: “ Considerando as informações apresentadas entendo não haver 

empecilhos além dos benefícios, sou de parecer favorável a oferta da turma 2020 do 

Curso de Especialização em Engenharia de Software.” Sem discussão o Conselho vota 

e aprova por unanimidade a Abertura de nova turma para 2020 do Curso de 

Especialização em Engenharia de Software. Pauta: 04)  Conselheira Ana Carolina de 

Araújo Silva  - Processo 23075.067630/2019-12 - Assunto: Segundo relatório 

semestral referente ao afastamento para doutorado da docente Vanessa Gonçalves 

Curty ; Em seu relato a conselheira diz: “Tendo apresentado um relatório detalhado de 

suas atividades, demonstrando o desenvolvimento de um trabalho compatível com seu 

projeto de doutoramento anteriormente aprovado, sou de PARECER FAVORÁVEL à 

aprovação do relatório.” Sem discussão o Conselho vota e aprova o parecer favorável 

da Conselheira. O item 05 foi retirado da Pauta por solicitação da presidente, bem como 

o item 06 para que seja apreciado pela Comissão de encargos didáticos do SEPT; Pauta: 

07)  Conselheira Luci Regina Panka Archegas - Processo 23075.067890/2019-80 - 

Assunto: Prorrogação de afastamento para Doutorado da docente Juliane Martins ; Em 

seu relato a Conselheira diz: “Após análise do processo, com os devidos documentos 

solicitados pela Resolução n. 66/98-CEPE sou de parecer FAVORÁVEL ao pedido de 

prorrogação do prazo de afastamento no país para estudo da docente Juliane Martins 
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durante o período de 06/03/2020 a 15/02/2021, para conclusão do seu do curso de 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 

Universidade de São Paulo, em São Paulo. Sem discussão o Conselho vota e aprova o 

parecer favorável da Conselheira que concede a prorrogação do afastamento para 

Doutorado da docente Juliane Martins no período de 06/03/2020 a 15/02/2021. Pauta: 

08) Conselheira Giselle Munhoz Alves - Processo 23075.052777/2019-08 - Assunto: 

Aprovação de PIT para projeto Decom - Interessado – prof. Letícia Salém Hermann Lima 

; Em seu relato a Conselheira diz: “  Ao analisar o PIT, observa-se que a professora 

leciona diferentes disciplinas totalizando 12 horas aulas/semana além das 18 horas em 

atividades complementares à docência, como preparação de aulas, atendimento e 

orientação de alunos, entre outras atividades. Possui desde agosto de 2016, com 

previsão de término em dezembro do corrente ano, o projeto de pesquisa intitulado "A 

interdisciplinaridade na prática comunicacional das Relações Públicas e Publicidade e 

Propaganda nas plataformas digitais" para o qual dedica 3 horas semanais. Ainda são 

contabilizadas 7 horas semanais em atividades administrativas, como a vice-

coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional e em 

várias comissões do curso, carga que completa as 40 horas semanais. Por fim, a docente 

é integrante do projeto técnico-científico intitulado "Agência Escola de Comunicação 

Pública e Divulgação Científica" - Processo 23075.009331/2018-74 com início em 

setembro de 2019 e término em abril de 2021, para o qual dedicará no total 360 horas. 

[…] Tendo em vista que a carga horária apresentada pela docente está de acordo com 

seu regime de trabalho de 40 horas de dedicação exclusiva (40h DE), sou de parecer 

favorável à aprovação.” Sem discussão o Conselho vota e aprova por unanimidade o 

parecer da relatora e o PIT apresentado pela prof. Letícia Salém Herrmann Lima. Pauta: 

09) Conselheiro Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva - Processo 

23075.070234/2019-64 - Assunto: Contratação de professor substituto para o Curso de 

Tecnologia em Negócios Imobiliários ; Em seu relato o Conselheiro diz: “A professora 

Beatriz Accioly Alves Marchiori, que lecionava anteriormente essas disciplinas, tem o seu 

retorno previsto somente em 31/01/2021. Dessa forma, identifica-se a necessidade de 

solicitação de contratação de professor substituto para ministrar as referidas disciplinas, 

visto que o professor contratado necessitará de tempo para a preparação do material 

didático e das aulas para as disciplinas do primeiro semestre letivo de 2020. Segundo 

informação da SAAD, se aprovada a solicitação de contratação, o processo será enviado 
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à PROGEPE e posteriormente à PROPLAN para a confirmação da disponibilidade de 

pontos para a contratação. […] Considerando todos os aspectos acima expostos, salvo 

melhor juízo, sou de parecer favorável à aprovação da Solicitação de Contratação de 

Professor Substituto.” Sem discussão o conselho vota e aprova o parecer favorável do 

conselheiro que concede a abertura de teste seletivo para contratação de prof. substituto 

para o curso de TNI no período de afastamento da docente Beatriz Accioly Alves 

Marchiori. Pauta: 10) Conselheiro Arnauld Francis Bonduelle (Leitura de Carla 

Regina Mazia Rosa) - Processo 23075.052777/2019-08 - Assunto: 3.ª Etapa De 

Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório – Interessada – prof. Daniele Cristine 

Nickel; Em seu relato o Conselheiro diz: “ Na portaria 079/19 emitida pela Direção do 

Setor foram designados para compor a Comissão de avaliação, os docentes seguintes: 

Profa Clecí Körbes (indicada pela Prograd), Prof. Guilherme Ricardo dos Santos Souza 

e Silva (pela Direção do SEPT) e o Prof. José Elmar Feger (pela Coordenação do TGQ), 

A Comissão se reuniu dia 28 de agosto de 2019 e indica a aprovação da docente Daniele 

Cristine Nickel da carreira EBTT, com nota máxima. O Extrato da reunião do Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade que aconteceu dia 11 de 

setembro, está anexado. O Extrato, aprovando o resultado da Comissão, está assinado 

eletronicamente pelo servidor Moacir. PARECER CONCLUSIVO: APROVO a 

homologação da terceira etapa da avaliação do estágio probatório da professora Daniele 

Cristine Nickel.” Sem discussão o Conselho vota e aprova o parecer do relator e a 3ª 

etapa de avaliação do estágio probatório da Docente Daniele Cristine Nickel. Pauta: 11) 

Conselheiro - Razer Anthom Nizer Rojas Montaño -Processo 23075.071646/2019-11 

- Assunto: abertura de teste seletivo para Contratação de professor substituto na Área 

de conhecimento: Química para as Matérias Específicas de Análise de Combustíveis; 

Química Geral; Físico- Química; Química Analítica e Química Orgânica; Em seu relato o 

Conselheiro diz: “O presente processo solicita a abertura de Teste Seletivo para a área 

de Química, para a contratação de um professor substituto, da carreira EBTT, regime de 

trabalho 40 horas, até dezembro de 2019, em virtude da licença para tratamento de 

saúde do professor José Luis Guimarães, SIAPE 1050362, lotado no SEPT […] Diante 

do exposto, sou de parecer FAVORÁVEL à abertura do referido processo seletivo. Na 

Discussão, a presidente informa que existe um concurso para a área de Química em 

vigência no Setor de Ciência Exatas e apresenta o encaminhamento para que o setor 

tente aproveitar o(s) aprovado(s) neste concurso para preencher essa vaga. Depois de 
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apreciada e discutida essa proposta, o conselho aprova por unanimidade a proposta de, 

se for possível, fazer o aproveitamento desse concurso para suprir essa carência do 

SEPT e, se não for possível fazer esse aproveitamento, que seja aberto um processo 

seletivo. Pauta: 12)  Processo 23075.071747/2019-92 - Assunto:  afastamento do País 

para missão de trabalho – interessada – professora Adriana Brahim; Em seu relato o 

Conselheiro diz: “ A solicitação é para afastamento do país para participar de uma missão 

de trabalho do projeto SmartMinds do CAPES/PRINT/UFPR, no qual a Prof. Adriana está 

vinculada. O período de viagem é de 26/11 a 06/12/2019 para a Irlanda do Norte, na 

Universidade de Ulster. A professora indica que na data da viagem já terá concluído 

todas as aulas nos cursos de Luteria e Comunicação Institucional, sem prejuízo aos 

alunos. Além disso, retornará ao Brasil em tempo para aplicação das avaliações finais, 

conforme calendário letivo 2019. A Profa Adriana informa que todos os gastos com 

passagens, estadia, alimentação, etc, serão custeadas pelo projeto SmartMinds, 

portanto é um afastamento COM ÔNUS LIMITADO. O processo está instruído com toda 

a documentação solicitada (Portaria n. 15867/PROGEPE, de 10 de agosto de 2012 e 

SEPT). Assim, sou de parecer FAVORÁVEL à solicitação da professora Adriana Cristina 

Sambugaro de Mattos Brahim.” Sem discussão o Conselho vota e aprova a solicitação 

de afastamento da docente Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim para participar 

de uma missão de trabalho do projeto SmartMinds do CAPES/PRINT/UFPR, no qual a 

Profa está vinculada de 26/11 a 06/12/2019 para a Irlanda do Norte, na Universidade de 

Ulster. Na sequência os professores Allan Valenza e Soraya Sugayama, representando 

o Curso de Tecnologia em produção Cênica fazem a leitura de uma Carta redigida pelo 

Coordenador do Curso, o Conselheiro Ary Fábio Giordani Daniel, Prof. Allan enfatiza que 

é uma carta apenas para ciência do Conselho, não sendo necessário discussão neste 

momento, a carta contém o seguinte teor : “Ao Conselho Setorial do Setor de Educação 

Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná. [...]. De todo modo, 

devemos relatar a este conselho problemas graves que vem sendo vivenciados pelo 

curso junto a este setor. Entre eles: Questões de ensalamento que vem prejudicando as 

atividades didáticas de várias disciplinas do curso. O fato de que nossas atividades 

didáticas valem-se de trabalhos corporais, de voz e de estudos sobre tecnologias de 

iluminação e de áudio, fazem com que a emissão sonora e por vezes com níveis de 

intensidade seja recorrente. Cerceamentos didáticos solicitados de modo coercitivo e 

com presença de seguranças e professores tem sido recorrente e é inadmissível, dentro 
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de uma instituição plural e que preza pela liberdade de cátedra de seus docentes, sendo 

um dos pontos relevantes a serem observados na elaboração das novas grades de 

horário. Quanto à comissão indicada para melhores estudos da possível obra de 

reformas no atual centro de convivência, cabe ressaltar que o parecer elaborado para o 

processo 23075.042759/2019-18, aberto no intuito de dar andamento aos trabalhos da 

comissão, foi direcionado a questões meramente burocráticas, deixando de lado todo 

teor extensionista e didático inerente ao citado processo. No intuito de dar continuidade 

aos trabalhos da comissão, solicitamos a este conselho que tal parecer seja inserido 

devidamente no processo, ou seja no processo 23075.050771/2019-98 que solicita 

inclusão de pauta, e não no processo da comissão, que deve seguir aberto, para que 

tenhamos clareza quanto as demandas e discussões precedentes. Questão relevante 

neste tópico, é que na ata da última reunião, não constam as produtivas discussões que 

se seguiram a leitura do parecer. Sobretudo no que toca as necessidades levantadas 

com árduo trabalho (Reforma do Campus do SEPT da Universidade Federal do Paraná 

– Prédio Central) elaborado pelas professoras Beatriz Accioly, Karen Menger Guerreiro 

e Soraya Sugayama, demandas que devem ser redimensionadas à possível reforma. 

Inserindo-se necessariamente no projeto uma ampla sala multiuso de no mínimo 15x20m 

e com pé direito duplo. Também não consta na ata os comentários do professor Dieval 

sobre os graves problemas elétricos vivenciados pelo setor, assim como os comentários 

do professor Ary Giordani sobre a necessidade de que seja reformulado o Layout do 

prédio, tendo em vista haver este sido fruto de verbas de emenda parlamentar, no intuito 

de que não hajam problemas junto ao TCU, sendo de antemão a segunda proposta 

elaborada pelo plano diretor a mais indicada ao pleito. Sabendo-se também que neste 

caso haveria colaboração entre outros cursos da Universidade (Educação Física, 

incubadoras e agências de tecnologia e o SEPT), ampliando as possibilidades reais de 

execução da obra. (inserção na ata) Para tanto, faz-se necessária a ampliação da 

comissão com a inserção de novos atores e a comunicação urgente junto aos arquitetos 

e engenheiros responsáveis pelo projeto (plano diretor e SUINFRA), no intuito de que se 

consolidem as demandas reais, transpondo-se os espaços didáticos, laboratórios e 

gabinetes alocados no projeto elaborado em 2013 a esta atual conjuntura, no intuito de 

que melhor possamos concatenar soluções viáveis, sustentáveis e equânimes às 

crescentes demandas de nosso setor e de nossa tão cara universidade. Lembramos que 

o curso de Tecnologia em Produção Cênica vem sofrendo constantemente com 

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2121470&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=2925&infra_hash=4cc63fdabfa58fcf76168be0b05ff5a0ef099bb8b5a53084bfe8a4fe00b053bb
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limitações de espaço físico, como no caso do Laboratório de Maquiagem que necessita, 

por exemplo, de uma pia. Atualmente, disciplinas vinculadas a este laboratório vêm 

sendo ministradas no Centro de Eventos, o que resolve parcialmente o problema tendo 

em vista a possibilidade de uso dos banheiros locais. Também ressaltamos que em 

relação ao Laboratório de áudio, a atual sala não possibilita que sejam atendidos 

qualitativamente as demandas do plano de ensino das disciplinas que ocupam este 

laboratório. Sugerimos que até o momento em que de fato o IFPR realize a mudança de 

espaço, que tenhamos novamente uma das salas do bloco C para o laboratório de áudio, 

sobretudo no intuito de que tais alterações não venham a prejudicar nossa avaliação do 

MEC/INEP. Certo de vossas consideráveis observações a tais demandas, desde já 

agradecemos a atenção”.- Informes: Conselheira Ana Carolina informa da criação de 

um novo meio de Comunicação do SEPT, é o Jornal Mural, sugestões e solicitações de 

inclusão no jornal deve ser enviado para comunicacao.sept@gmail.com; também os 

Cursos de TGP e TGQ obtiveram nota máxima no Enade; Prof. Allan Valenza fala do 

Seminário de Produção Cênica que este ano terá um formato diferente com oficinas 

espalhadas pelo Setor. Nada mais havendo a ser tratado a Senhora Presidente, 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Noeli do Rocio Zaquini, 

Secretária do Gabinete da Direção do Setor, lavrei a presente ata que vai assinada por 

mim e pelos demais presentes. Curitiba, 07 de Outubro de 2019. 

mailto:comunicacao.sept@gmail.com

