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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da 47ª Reunião Extraordinária do Conselho Setorial (SEPT) – Primeira Sessão
No dia oito do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14h, por meio do aplica vo Microso Teams
(devido ao isolamento social por causa da pandemia), reuniu-se o Conselho Setorial, sob a Presidência da
Diretora do Setor de Educação Proﬁssional e Tecnológica (SEPT) profa Flávia Lúcia Bazan Bespalhok.
Par cipação dos seguintes Conselheiros e Conselheiras: prof. Jaime Wojciechowski, vice-diretor do SEPT,
profa Ana Carolina de Araújo Silva (Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação
Ins tucional), prof. Ary Fabio Giordani Daniel (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Cênica), prof. Evandro Luiz Brandão (Coordenador do Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários), prof.
Arnaud Francis Bonduelle (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade), prof.
Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Pública), prof. João Eugênio Marynowski (Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas), prof. Juarez Bergmann Filho (Coordenador do Curso Superior de
Tecnologia em Luteria), profa Simone Valaski (Vice-coordenadora do Curso Técnico em Petróleo e Gás),
prof. Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva (Coordenador do Curso Agente Comunitário em Saúde), prof.
Dieval Guizelini (Coordenador do Mestrado em Bioinformá ca e representante do SEPT junto ao COPLAD),
profa Giselle Munhoz Alves (Representante Docentes EBTT), prof. Razer Anthom Nizer Rojas Montaño
(Representante Docentes Magistério Superior), Sra. Anna Paula Zanine Koslinski (Representante dos
Técnicos-Administra vos em Educação), de estudantes Gyovana Camargo Freitas, Henrique
Hammerschmi da Veiga, Natalia Giovana Stadler Policarpo (Representantes estudan s); também
registramos a presença de profa Le cia Salem Herrmann Lima (Vice-coordenadora do Curso Superior de
Tecnologia em Comunicação Ins tucional), profa Carla Regina Mazia Rosa (Vice-coordenadora do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade), prof. Alexandre Robert Kutzke (Vice-coordenador do
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), profa Janaína Schoeﬀel
Brodzinski (Chefe da Seção de Administração das A vidades Docentes - SAAD), de profa Andreia de Jesus
(Chefe da Seção de Tecnologia Educacional - STE), de profa Sandramara Scandelari Kusano de Paula
Soares (representante do SEPT no CEPE), de Sra. Pricila Aparecida Gri em da Silva Lindolm (Unidade de
Apoio à Direção - UAP), de sr. Dagoberto Luiz Kou on (chefe da Unidade Orçamentária), dos professores
Chris an Mendez Alcantara e Thiago Lima Breus, e do estudante Mychel Crhis an dos Santos Lima
(Centro Acadêmico)./ Estavam ausentes os conselheiros William da Silva Queiroz (representante dos
TAEs), Juliana da Silva Passos (Coordenadora do Curso Superior em Tecnologia de Secretariado), Larissa
Ayumi Miyake da Silva (Representante estudan l)./ Havendo quórum, a presidente da sessão iniciou a
sessão./ ORDEM DO DIA. A presidente iniciou a sessão com a pauta única. (2) PAUTA. (2.1) Pauta 1 – Sem
relator – Processos 23075.004963/2021-47 e 23075.004964/2021-91 - Assunto: Ordenamento e forma de
apreciação dos processos em pauta no Conselho Setorial durante o ano de 2020. Interessados: Conselho e
Direção Setorial./ (3) DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. (3.1) Pauta 1 – Sem relator – Processos
23075.004963/2021-47 e 23075.004964/2021-91 - Assunto: Ordenamento e forma de apreciação dos
processos em pauta no Conselho Setorial durante o ano de 2020. Interessados: Conselho e Direção
Setorial./ A presidente informou que foram consultadas as instâncias da UFPR em busca de sanar a falha
involuntária na convocação dos estudantes para as reuniões do Conselho Setorial durante o ano de 2020,
período de pandemia e sessões remotas pelo Microso Teams. Foi realizada consulta à Procuradoria
Federal para orientar as ações para convalidar os atos administra vos do conselho setorial durante 2020,
por meio do Processo 23075.004964/2021-91, O cio 4 (3286132), e que não havia ainda uma resposta até
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o início desta reunião. A proposta da presidência é fazer os atos de convalidação por ordem de urgência, a
ser deﬁnida por este plenário; a proposta é abrir a planilha enviada aos conselheiros e deﬁnir a ordem de
prioridade de convalidação ou rediscussão dos processos. Antes disso, Dieval ques onou o memorando 4
(3286118) da direção que cancelou todas as convocações para as reuniões do Conselho Setorial durante o
ano de 2020, aﬁrmou que essa prerroga va de anulação das sessões deveria ser exclusiva do conselho e
não da direção setorial; demonstrou preocupação em futuras anulações unilaterais feitas pela direção
setorial sem consultar o plenário do Conselho Setorial. Dieval levantou uma dúvida se o ato convocatório
da direção se encerra com o início da reunião; em que momento esse ato de convocação passa a ser
atribuição do conselho setorial? Para Sávio apenas o conselho teria direito a anular a convocação, e que a
direção não teria esse direito. Flávia informou que foram anuladas as convocações para as reuniões
setoriais, mas não as discussões e decisões; e que foram buscadas informações jurídicas sobre a melhor
forma de convalidação dos atos administra vos. Flávia informou que aguarda o resultado das questões
levantadas junto à Procuradoria Federal na UFPR no O cio 4 (3286132); e informou que os atos a serem
convalidados são 65 processos e mais 11 atas de reunião ocorrida em 2020. A presidência convidou para
esta reunião o prof. Thiago Lima Breus para auxiliar no entendimento da convalidação dos atos
administra vos. Para Thiago Breus a administração pode anular seus atos, se eivados de vícios na origem,
neste caso foi a direção quem convocou essas reuniões; e que uma proposta de convalidação é convocar
os conselheiros e veriﬁcar cada ato administra vo, conforme uma metodologia aprovada pelo conselho, e
convalidar as decisões, conﬁrmando se eles vão produzir efeitos; além disso é possível rediscu r os
processos, com a possível nova decisão. Com a ﬁnalidade de esclarecer sobre as questões a serem
encaminhadas à Procuradoria Federal, Flávia fez a leitura das questões encaminhadas no O cio 4
(3286132) no processo 23075.004964/2021-91. Sávio e Juarez informaram que gostariam de incluir novos
ques onamentos em novo processo a ser encaminhado à Procuradoria Federal; eles ﬁcaram responsáveis
por encaminhar as questões para o e-mail da direção para divulgar aos conselheiros. Em votação, essa
proposta foi aprovada pela maioria dos conselheiros. A proposta da presidência é a de suspender a
reunião, receber os ques onamentos por meio de Sávio e Juarez, encaminhar para a Procuradoria Federal
e agendar a con nuação desta reunião ainda para esta semana. Sávio sugeriu analisar cada processo por
destaque para iden ﬁcar quais processos pedem novo entendimento. Ana Carolina pediu aos estudantes
para rever todos os pontos em pauta durante 2020, porque faltou a discussão e voto dos estudantes
nessas decisões; os demais conselheiros par ciparam da discussão e votação. A presidência informou que
os processos serão disponibilizados para usuários externos (estudantes) e, caso seja necessário, serão
baixados em formato PDF em pasta compar lhada para acesso aos estudantes conselheiros. A presidente
colocou em votação a suspensão dessa reunião, a elaboração de novas questões a serem encaminhadas à
Procuradoria, a disponibilização dos processos aos estudantes para análise dos itens que desejam nova
discussão; esta proposta foi aprovada por unanimidade. INFORMES. A estudante Gyovanna informou que
foi solicitada alteração na portaria que dispõe sobre a representação estudan l para o ano 2021, o mo vo
é que nem todos aqueles estudantes poderiam par cipar da reunião, segunda-feira, de 14h às 18h,
tornando sem efeito a Portaria 05/2021 SEPT. A presidente aﬁrmou que esta questão está em estudo e
brevemente será emi da nova portaria, se respaldada pelos norma vos setoriais./ SUSPENSÃO. A
presidente suspendeu a reunião às 17h15, e informou a con nuidade dessa reunião para dia 12 de
fevereiro, das 14h às 18h. A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu,
Ricardo Belinski, Secretário Ad Hoc, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais
presentes. Curi ba, 08 de fevereiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por RICARDO BELINSKI, CHEFE DA UNIDADE DE
APOIO A DIRECAO SETORIAL - SEPT, em 04/03/2021, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JAIME WOJCIECHOWSKI, VICE-DIRETOR(A) DO
SETOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, em 04/03/2021, às 11:48,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIA LUCIA BAZAN BESPALHOK, DIRETOR(A)
DO SETOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, em 04/03/2021, às 11:49,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JANAINA SCHOEFFEL, CHEFE DA SECAO DE
ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DOCENTES - SEPT, em 08/03/2021, às 16:25, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANNA PAULA ZANINE KOSLINSKI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 09/03/2021, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ARNAUD FRANCIS BONDUELLE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/03/2021, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3341802 e o
código CRC 88734405.
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