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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da 47ª Reunião Extraordinária do Conselho Setorial (SEPT) – Segunda Sessão
No dia doze 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 para dar
con nuidade à sessão suspensa. Par ciparam os 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 Juliana da Silva Passos (Coordenadora
do Curso Superior de Tecnologia em Secretariado), 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),
profa Fernanda Landolﬁ Maia (Representante de docentes do Magistério Superior), Sra. Anna Paula
Zanine Koslinski (Representante dos Técnicos-Administra vos em Educação), de estudantes Gyovana
Camargo Freitas, Natalia Giovana Stadler Policarpo, Larissa Ayumi Miyake da Silva (Representação
Estudan l). Foi registrada a presença dos conselheiros suplentes: 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), estudante Leonardo Bertoncello (Suplente de representação estudan l).
Estavam ausentes os conselheiros William da Silva Queiroz (representante dos TAEs), estudante Henrique
Hammerschimi (Representação Estudan l)./ Também foi registrada a presença de profa Janaína
Schoeﬀel Brodzinski (Chefe da Seção de Administração das A vidades Docentes - SAAD), 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./ Havendo quórum, a
presidente da sessão iniciou a sessão./ ORDEM DO DIA. A presidente con nuou a sessão suspensa no dia
08 de fevereiro de 2021 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 o teto de horário dessa reunião seria até 15h, porque haveria um evento do CEPE na
sequência para alguns conselheiros. Flávia iniciou com a leitura na íntegra da Nota 027/2021 (3293469)
emi da pela Procuradoria Federal no ﬁnal do dia 08 de fevereiro de 2021. Flávia informou que nesta
sessão não seria discu do e nem convalidado nenhum processo. Em seguida abordou a sequência dos
processos relatados em Conselho Setorial durante 2020 dispostos em uma planilha enviada aos
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conselheiros (3315259). Flávia solicitou urgência para convalidação dos processos para não gerar prejuízo
aos interessados. Dieval sugeriu fazer uma primeira rodada com os 65 processos, anotando se há algum
destaque a pedido dos conselheiros, e na segunda rodada haveria uma conﬁrmação da sequência
apresentada pela direção. Jaime sugeriu fazer a convalidação em bloco daqueles processos que não
tenham algum pedido de destaque. Após a discussão dos destaques, ﬁcou acertada a sequência de
convalidação (3315304), aprovada pela maioria. A presidente propôs a convocação da próxima reunião
setorial no dia 19 de fevereiro, às 14h./ Ao ﬁnal da reunião, Dieval levantou a questão do rol de
conselheiros, publicada no site do SEPT, com 21 cadeiras; para ele seria automá ca a inserção da 22ª
cadeira no Conselho Setorial para o doutorado em Bioinformá ca, sem a necessidade de aprovação pelo
conselho e a alteração do Regimento Setorial do SEPT, pois foi aprovado pelo Conselho Universitário
(Coun); Dieval aﬁrmou que, se é devida uma nova cadeira para o Programa de Pós-Graduação Associado
em Bioinformá ca (doutorado) desde a emissão da portaria da coordenação (Portaria 1228/2020 Reitoria,
de 03/08/2020), então haveria uma falha na convocação das úl mas reuniões do conselho setorial. Sávio
sugeriu discu r melhor a questão em outra oportunidade, haja vista que é preciso alterar o regimento
sempre que for criado novo curso no setor; seria preciso ver qual o número de docentes do SEPT neste
novo programa de doutorado e pensar como seria a lógica de inserção dessas inicia vas no conselho.
Flávia sugeriu incluir isso como primeiro ponto de pauta da próxima reunião, agendada para a sexta-feira,
dia 19 de fevereiro, às 14h, porque seria bom ter um parecer e um tempo maior para a estudar essa
questão; e que não seria possível aprovar algo nesta reunião porque não faz parte da pauta. Assim, a
presidente colocou em votação a realização da 48ª reunião extraordinária do conselho setorial no
19/02/2021, às 14h, com a pauta única: inclusão de novas cadeiras no conselho setorial (Programa de PósGraduação Associado de Bioinformá ca e curso de Gestão Cultural (EAD) e outros); essa proposta foi
aprovada por unanimidade. E na sequência, às 15h, convocar a 49ª reunião extraordinária do conselho
setorial com a pauta aprovada nesta reunião de hoje; aprovada por unanimidade. A presidente informou
que, se for per nente, o conselho pode suspender a reunião e convocar nova reunião, com os
representantes das novas cadeiras (se aprovado). ENCERRAMENTO. Com a chegada do teto de horário, a
presidente encerrou a reunião às 15h, agradeceu a presença de todos e todas 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, 12 de fevereiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por RICARDO BELINSKI, CHEFE DA UNIDADE DE
APOIO A DIRECAO SETORIAL - SEPT, em 04/03/2021, às 10:16, 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 11:50,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3341807 e o
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código CRC 92355171.
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