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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Conselho Setorial  

AATTAA  DDAA  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  1122//0022//22001155  1 

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, com início às 2 

catorze horas e quarenta minutos, realizou-se na Sala de Reuniões do Setor de Educação, 3 

Reunião Ordinária do Conselho Setorial, com a presença dos seguintes membros: Profª. Drª. 4 

Andrea do Rocio Caldas (Diretora do Setor de Educação), Prof. Sidmar dos Santos Meurer 5 

(Coord. Curso de Pedagogia), Prof. Dr. Gelson João Tesser (Chefe do DTFE), Profª. Drª. 6 

Veronica Branco (Decana do DTPEN), Profª. Drª. Maria Rita de Assis Cesar (Vice-coord. 7 

PPGE), Prof. Dr. Américo Agostinho Rodrigues Walger (Coord. Pedagogia EaD), Julio Cezar 8 

Soares (Representante TAE), Profª. Drª. Sonia Fátima Schwendler (Coord. CEPED), Profª. Drª. 9 

Rose Meri Trojan (Coord. CEAPE), Prof. Dr. Cláudio de Sá Machado Junior (Editor Adjunto 10 

Revista Educar), Mariana V. da Silva (Repres. Discente suplente CAAT) e Adolfo Antonio 11 

Hickmann (Repres. Discente PPGE) que assinaram a lista de presença.  Prof. Dr. Marcus Levy 12 

Albino Bencostta (Vice-Diretor do Setor de Educação), Profª. Drª. Ana Lorena de Oliveira 13 

Bruel (Suplente do DEPLAE) e Profª Drª Christiane Gioppo Marques da Cruz (Vice-coord 14 

Mestrado Profissional) compareceram à reunião, porém como encontravam-se em férias 15 

não foram considerados no quórum. A Presidente do Conselho Setorial, Profª. Drª. Andrea 16 

do Rocio Caldas, agradeceu a presença de todos e iniciou a sessão. Ordem do dia. 1. 17 

Aprovação de Atas: 1.1. Apreciação da ata da reunião ordinária de 13 de novembro de 2014; 18 

Deliberação: Aprovadas por Unanimidade. 1.2. Apreciação da ata do setorial aberto de 11 19 

de dezembro 2014; Deliberação: Aprovadas por Unanimidade. 1.3. Apreciação da ata da 20 

reunião ordinária de 11 de dezembro de 2014; Deliberação: Aprovadas por Unanimidade.  21 

1.4. Apreciação da ata da reunião extraordinária de 17 de dezembro de 2014. Deliberação: 22 

Aprovadas por Unanimidade. 2. Aprovações ad-referendum pela Presidência do Conselho: 23 

2.1. Licença para Capacitação, processo 23075.056804/2015-80, Profª Catarina de Souza 24 

Moro, para participar de Reunião de Pesquisa do NUPEIN e atividades do Pró-Docência do 25 

Curso de Docência em Educação Infantil da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, 26 

em Florianópolis/SC, período de 23/02/2015 a 23/05/2015, a ser relatado pela Profª. 27 

Adriana Ap. Dragone Silveira. Deliberação: Aprovada por Unanimidade. 2.2. Afastamento 28 

do país, processo 23075.055620/2014-11, da Profª. Drª. Cristina Frutuoso Teixeira, para 29 

participar de Visita à Universidade de Lyon 2 dentro do quadro de acordo de cooperação que 30 

temos com esta universidade, na Universidade de Lyon 2, em Lyon/França, no período de 31 

23/02/2015 a 07/03/2015. Deliberação: Aprovada por Unanimidade. 2.3. Processo 32 

23075.020539/2014-11, transferência Prof. Thiago Alves para DEPLAE, a ser relatado pela 33 

Profª Christiane Gioppo Marques da Cruz. Após colocações a respeito do currículo do professor, 34 
tendo em vista, atuar principalmente na área de Administração, observou-se que apresenta também 35 
produções e orientações na área de educação. O conselho solicita que o departamento inclua no 36 

processo a declaração do código de vaga. Deliberação: Aprovada por Unanimidade. 3. 37 

Afastamento no país, processo 23075.054116/2014-02, Afastamento integral inicial no país 38 

para estudo (Doutorado), Programa de Pós-graduação em Educação, linha Escola, cultura e 39 

ensino, Profª Marcia Baiersdorf Araujo, período de 09/03/15 a 08/03/2017. Deliberação: 40 



2 / 3 

 

Aprovada por Unanimidade. 4. Estágios Probatórios: 4.1 Processo 23075.038280/2014-64,– 41 

2ª etapa - Profª Ana Claudia Urban, a ser relatado pela Profª. Maria Rita de Assis Cesar. 42 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. 4.2. Processo 23075.023526/2014-01, 3ª etapa, 43 

Profª. Maria de Fátima Joaquim Minetto, a ser relatado pela Profª Rose Meri Trojan. O 44 

departamento solicita a possibilidade de mudança de regime de trabalho para DE. O 45 

processo deve retornar à comissão para preenchimento de parte do formulário, antes de dar 46 

continuidade. Deliberação: Aprovada por Unanimidade. 5. Processo 23075.048898/2014-47 

32, Contrato do projeto Gestão escolar, conhecimento e avaliação da Prática pedagógica da 48 

educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental no período de 02/2015 a 12/2015 49 

a ser relatado pela Profª Sonia Fátima Schwendler. Projeto para parceria com município de 50 

Campo Largo, sob a coordenação do Prof. Dr. Geraldo Horn com propostas de seminários, 51 

formação continuada e consultoria. A plenária recomendou que se verifique a possibilidade 52 

da participação da Profª Drª Ligia Regina Klein no projeto em virtude de seu afastamento por 53 

licença saúde e a indicação de um vice-coordenador.  Deliberação: Aprovado por 54 

Unanimidade. 6. Processo 23075.053820/2014-30, Convênio do projeto Gestão escolar, 55 

conhecimento e avaliação da Prática pedagógica da educação infantil e primeiros anos do 56 

ensino fundamental no período de 02/2015 a 02/2016 a ser relatado pela Profª Sonia Fátima 57 

Schwendler. Projeto para parceria com município de Campo Largo, sob a coordenação do 58 

Prof. Dr. Geraldo Horn com propostas de seminários, formação continuada e consultoria. A 59 

plenária recomendou que se verifique a possibilidade da participação da Profª Drª Ligia 60 

Regina Klein no projeto em virtude de seu afastamento por licença saúde.  Faltam os 61 

seguintes documentos: Anexos I de todos os participantes e assinaturas devidas. Desta 62 

forma, aprova-se o mérito do projeto para posterior inclusão da documentação. 63 

Deliberação: Aprovado por Unanimidade mérito do contrato e convênio. 7. Pedido de 64 

Reconsideração, Processo 23075.056138/2014-07, recurso sobre a decisão do Conselho 65 

Setorial sobre a decisão pela manutenção da situação da reprovação sem nota, na disciplina 66 

EM452, ano letivo 2012, do aluno Gilbert Marconi a ser relatado pelo Prof. Gelson João 67 

Tesser. Após relato e considerações, o Prof. Dr. Gelson João Tesser acompanhou o parecer 68 

da comissão para a manutenção da reprovação do aluno na disciplina, tendo em vista, a não 69 

entrega de atividade essencial para o fechamento da nota. Profª Drª Rose Meri Trojan, após 70 

colocações, apoia a posição do professor Gelson; Professor Marcus e professora Ana Lorena, 71 

presentes na reunião, não votaram, em virtude de encontrarem-se em férias, porém 72 

registraram sua posição favorável da manutenção das decisões anteriores. O conselheiro 73 

Julio se diz contrário ao parecer do professor Gelson.  A presidente do conselho coloca então 74 
para votação: cinco votos (5) a favor do parecer que nega o recurso; um (1) voto contrário e uma (1) 75 

abstenção. Deliberação: Aprovado pela maioria dos conselheiros. 8. Pedido de Reconsideração, 76 

Processo 23075.056139/2014-43, recurso sobre a decisão do Conselho Setorial sobre a 77 

decisão pela manutenção da nota 45, na disciplina ET Sociologia da Educação, do aluno 78 

Gilbert Marconi a ser relatado Prof. Gelson João Tesser. Após relato e considerações, o Prof. 79 

Dr. Gelson João Tesser acompanha o parecer da comissão para a manutenção da reprovação 80 

do aluno na disciplina. Profª Rose Meri Trojan e professora Veronica, após colocações, 81 

apoiam a posição do professor Gelson. Professor Marcus e professora Ana Lorena, presentes 82 

na reunião, não votaram, em virtude de encontrarem-se em férias, porém registraram sua 83 

posição favorável da manutenção das decisões anteriores. O conselheiro Julio se diz 84 

contrário ao parecer do professor Gelson.  A presidente do conselho coloca então para votação: 85 
cinco votos (5) a favor do parecer que nega o recurso; um (1) voto contrário e uma (1) abstenção. 86 



3 / 3 

 

Deliberação: Aprovado pela maioria dos conselheiros. 9. Demandas 2015 – aquisições e 87 

serviços. DEPLAE reafirma solicitação feita em dez/2014; retoma ideia sobre água mineral. 88 

Após discussões, sugere-se um bebedouro no 4º andar; DTPEN apresenta mesmas 89 

demandas de 2014; Mestrado Profissional solicita 1 frigobar e cartões para professores do 90 

Mestrado. Sobre os cartões, orienta-se à própria coordenação tomar as providências 91 

necessárias. 10. Manifesto de apoio aos profissionais da educação da Rede Estadual de 92 

Educação do Paraná. Apoiado por todos os departamentos; DTFE sugere ampliar o envio 93 

para deputados e senadores; Mestrado Profissional não teve discussão, mas representante, 94 

apoia o teor do manifesto; Julio apresenta proposta de substituir a terminologia de 95 

“profissionais da educação” por “trabalhadores da educação” e “funcionários” por técnicos-96 

administrativos da educação. Andrea observa que a terminologia é a adotada pela APP e não 97 

da UFPR e coloca em votação: cinco (5) votos a favor do texto original apresentado e dois (2) 98 

votos para a mudança da terminologia. Aprovado o texto original do manifesto. Inclusões:  99 

a) Processo 23075.043271/2014-95. Estágio probatório - 3ª etapa – Profª Marcia Baiersdorf 100 

Araujo. Deliberação: Aprovada por Unanimidade. b) Processo 23075.060215/2015-04 101 

Contrato do projeto “Formação Continuada dos profissionais da Rede Municipal de 102 

Educação de Balsa Nova-PR, coordenado pela Profª Drª Tania Teresinha Bruns Zimer. 103 

Deliberação: Aprovado por Unanimidade. c) Processo 23075.060222/2015-06. Convênio do 104 

projeto “Formação Continuada dos profissionais da Rede Municipal de Educação de Balsa 105 

Nova-PR, coordenado pela Profª Drª Tania Teresinha Bruns Zimer. Deliberação: Aprovado 106 

por Unanimidade. d) Indicação de representante do DTPEN para “Coordenação de 107 

Formação Continuada Rede Municipal de Piraquara” da Profª Drª Adriane Knoblah. 108 

Deliberação: Aprovada por Unanimidade. e) Indicativo de abertura de Teste Seletivo para 109 

área de Ciências Sociais. Tendo em vista, que o DTPEN esgotou suas vagas para professor 110 

substituto, vem solicitar a possibilidade do DTFE ceder uma vaga para esta demanda. O 111 

chefe do DTFE, professor Gelson levará o assunto para a próxima plenária. Deliberação: 112 

Aprovada por Unanimidade. f) Ajuste Curricular do Curso de Pedagogia presencial.  113 

Veronica apresenta a urgência no retorno das discussões sobre a reforma curricular do 114 

curso, tendo em vista, vários fatores, entre eles, a alta taxa de evasão. O conselho entende 115 

que a reforma curricular do curso deve ser apoiada como prioritária. Deliberação: Aprovada 116 

por Unanimidade. g) Semana do Calouro. Confirmada para a primeira semana de aula: de 117 

23/02 a 27/02. h) A representante do CCAT solicita a possibilidade de discussões sobre 118 

políticas educacionais com mais periodicidade. A presidente propõe rever com a 119 

coordenação do curso e alunos. Informes: a) Prevenção contra incêndio e estudo para 120 

substituição de água mineral, processo 23075.055976/2014-55. Nada mais havendo a 121 

acrescentar, a reunião foi encerrada às 17 horas e 30 minutos, da qual eu, Rosa Maria 122 

Zagonel, Secretária substituta, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 123 

por todos os presentes.  124 


