
1 / 3 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Conselho Setorial  

AATTAA  DDAA  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  1100//0033//22001166  1 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, com início às quatorze 2 

horas e vinte e cinco minutos, realizou-se na Sala de Reuniões do Setor de Educação, 3 

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

Prof. Dr. Marcus Levy Albino Bencostta (Vice-Diretor do Setor de Educação), Profª. Drª. 5 

Adriana Aparecida Dragone (Chefe do DEPLAE), Prof. Dr. Josafá Moreira da Cunha 6 

(Chefe do DTFE), Profª. Drª. Veronica Branco (Decana do DTPEN), Prof. Dr. Américo 7 

Agostinho Rodrigues Walger (Coordenador de Pedagogia EaD), Leandro Corsico Souza 8 

(Representante Téc.Adm-Titular), Ana Paula do Nascimento dos Santos (Representante 9 

discente titular CAAT) e Vitor Atsushi Nozaki Yano (Representante discente suplente 10 

CAAT), Profª. Drª. Elisa Maria Dalla Bona (Coordenadora Mestrado Profissional), Profª 11 

Drª Nadia Gaiofatto Gonçalves (Coordenadora CEAPE), que assinaram a lista de 12 

presença. Justificou a ausência, o Prof. Dr. Claudio de Sá Machado Junior (Editor 13 

Revista Educar) e a Profª. Drª. Sonia Fátima Schwendler (Coordenadora CEPED). O 14 

Presidente do Conselho Setorial, Prof. Dr. Marcus Levy Albino Bencostta (Vice-Diretor 15 

do Setor de Educação) agradeceu a presença de todos e iniciou a sessão. Ordem do 16 

dia. 1. Aprovação de Atas: 1.1 Apreciação da ata da reunião ordinária de 18 de 17 

fevereiro de 2016. Deliberação: Aprovado por Unanimidade.  1.2 Apreciação da ata da 18 

reunião extraordinária de 1º de março de 2016. Deliberação: Aprovado por 19 

Unanimidade. 2. Processo 23075.118988/2016-60 Licença para capacitação da 20 

professora Gizele de Souza para participar dos Estudos Dirigidos – avaliação de 21 

contexto em Educação Infantil na Università degli Studi di Pavia – Itália – Dipartimento 22 

di Studi Umanisticiem Pavia/Lomardia/Itália no período de 26/05/16 a 30/06/16. Os 23 

encargos didáticos ficarão sob responsabilidade da professora Andrea Cordeiro. 24 

Processo relatado pela professora Veronica Branco. Deliberação: Aprovado por 25 

Unanimidade. 3. Processo 23075.118987/2016-15 Afastamento do país para estudo 26 

da professora Gizele de Souza para participar dos Estudos Dirigidos – avaliação de 27 

contexto em Educação Infantil na Università degli Studi di Pavia – Itália – Dipartimento 28 

di Studi Umanisticiem Pavia/Lombardia/Itália no período de 26/05/16 a 30/06/16. Os 29 

encargos didáticos ficarão sob responsabilidade da professora Andrea Cordeiro. 30 

Processo relatado pela professora Veronica Branco. Deliberação: Aprovado por 31 

Unanimidade. Neste momento, com a chegada da Diretora do Setor, professor Marcus 32 

Levy passa a presidência para professora Andréa do Rocio Caldas. 4. Processo 33 

23075.121026/2016-98 Licença para capacitação do professor Paulo Vinicius Baptista 34 

da Silva para participar dos Estudos Dirigidos – discriminações raciais e infância: 35 

estudos e pesquisas Brasil e Itália na Università degli Studi di Pavia – Itália – 36 

Dipartimento di Studi Umanisticiem Pavia/Lombardia/Itália no período de 26/05/16 a 37 

30/06/16. Os encargos didáticos ficarão sob responsabilidade do professor Josafá 38 

Moreira da Cunha e o processo foi relatado pela professora Adriana Dragone. 39 

Deliberação: Aprovado por Unanimidade. 5. Processo 23075.121027/2016-32 40 

Solicitação de abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto – 41 
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Área de Conhecimento: Fundamentos da Educação; Matéria Específica: Psicologia da 42 

Educação para a vaga do professor Paulo Vinicius Baptista da Silva relatado pela 43 

professora Adriana Dragone. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. 6. Processo 44 

23075.025812/2014-01 Aprovação do Relatório Técnico de Atividades - Final do 45 

Convênio nº144/2014, firmado com a FUNPAR para a execução do Curso de Extensão a 46 

Distância para Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação – Pró-47 

Conselho, oferta 2014, relatado pelo professor Josafá Moreira da Cunha. O professor 48 

parabeniza pela proposta e sua extensão, atendendo 191 conselheiros que foram 49 

qualificados e pela produção do livro “Tecendo caminhos da gestão democrática”. O 50 

professor sugere que na página do Setor se construa um repositório para inserção das 51 

produções de professores e alunos dentro das atividades acadêmicas. Deliberação: 52 

Aprovado por Unanimidade. 7. Processo 23075.121280/2016-96 Distribuição de 53 

encargos didáticos relatado pela professora Veronica Branco. Após explanação da 54 

professora a respeito da questão sobre o acordo de pós-greve dos docentes estarem 55 

limitados a cumprirem 12 horas semanais de aulas, independentemente de graduação 56 

e/ou pó-graduação e das dificuldades do departamento de atribuir os encargos 57 

didáticos no que tange à graduação, o Conselho Setorial recomendou que a 58 

distribuição de encargos didáticos observe a prioridade das disciplinas obrigatórias. 59 

Solicita-se ainda que o departamento traga ao Conselho Setorial a demanda específica 60 

dos encargos didáticos a serem preenchidos e as áreas de conhecimento descobertas. 61 

Deliberação: Aprovado por Unanimidade. Inclusões a) Processo 62 

230754.122329/2016-28 (Retirado de pauta) Solicitação de afastamento de longa 63 

duração no país da professora Maria de Fátima Minetto – Pós—doutorado – UFSC 64 

Florianópolis – SC no período de  01/07/16 a 31/06/2017. b) Processo 65 

23075.121560/2016-02 Solicitação de afastamento de curta duração do país do 66 

professor Josafá Moreira da Cunha para participar da Reunião Bienal da Society for 67 

Research of Adolescence em Baltimore, Estados Unidos no período de 30/03/2016 a 68 

02/04/2016. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. c) Aprovação do parecer feito 69 

pelo professor Josafá Moreira da Cunha, para o projeto de pesquisa 70 

intitulado DESENVOLVIMENTO MORAL NA ADOLESCÊNCIA, de autoria de SUZANE 71 

SCHMIDLIN LÖHR. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. d) Proposta de atribuição 72 

do título de Doutor honoris causa à procuradora Dora Lúcia de Lima Bertulio. O 73 

conselho acolheu o pedido e indica para comissão de análise e proposição da 74 

relevância do pensamento científico na área de conhecimento, os professores Josafá 75 

Moreira da Cunha, Lucimar Rosa Dias e Tania Maria Baibich. Deliberação: Aprovado 76 

por Unanimidade. e) Ponto eletrônico. Leandro expõe sobre a  deliberação coletiva 77 

dos técnicos em 03 de março sobre o assunto: a plenária posicionou-se no sentido 78 

da não utilização do sistema de ponto eletrônico (ou seja, por não registrar o ponto) 79 

até a regularização do processo de flexibilização para 30 horas semanais da jornada de 80 

trabalho dos técnicos-administrativos do Setor, sendo que esta regularização 81 

compreenderia: a) a devida análise e homologação da comissão instituída pelo 82 

Conselho Universitário para este fim; b) a implementação da jornada flexibilizada do 83 

Setor de Educação (para os técnicos que assim quiserem) no sistema de ponto 84 

eletrônico. Compreende que não deveria ser orientado o cadastramento dos horários 85 

pelas chefias – facultando esta possibilidade apenas aos servidores que, 86 

individualmente, solicitem às suas chefias este cadastro para registro do ponto. 87 
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 Informa também que o Reitor Zaki Akel afirmou categoricamente em reunião do 88 

COUN que, neste mês de março, considerando-se que o sistema de ponto eletrônico 89 

está em fase de implementação, nenhum/a servidor/a receberá falta ou qualquer 90 

penalização relativa ao ponto. Informa também que o processo de flexibilização da 91 

jornada para 30 horas semanais retornou com diligência da Comissão. Esclarece que se 92 

trata, infelizmente, de equívoco da própria Comissão, que solicitou a indicação de 93 

horário dos funcionários sendo que a tramitação, indicada por eles mesmos em 94 

fluxograma, estabelecia que só seria preciso estabelecer as escalas, APÓS o processo 95 

receber parecer favorável. Desta forma, recomenda que o Conselho delibere para que 96 

não sejam cadastrados, servidores que estejam seguindo estas orientações de não 97 

utilizar no momento este sistema de ponto eletrônico.  De qualquer forma, orientaria, 98 

para evitar qualquer dificuldade com órgãos de controle ou mesmo chefias, a 99 

importância de se manter os registros de horário nas folhas de frequência (por escrito, 100 

como antes da discussão do ponto eletrônico). Após colocações e discussão, 101 

principalmente no que tange às unidades que precisam de ajustes entre os servidores 102 

técnico-administrativos, como a secretaria unificada dos departamentos e o PPGE, a 103 

professora Andréa se dispõe a conversar com os grupos para ajustes de horários e 104 

demandas. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. Informes a) A professora 105 

Andréa informa que após reunião com a Reitoria e a CIPEAD, juntamente com a 106 

Coordenação de Pedagogia EaD, foi aprovada a abertura de processo seletivo em 107 

convênio com a Secretaria Municipal de Curitiba para os educadores da rede. A 108 

Reitoria liberou abertura de processo seletivo de 3 professores substitutos para 109 

atuarem na EaD como tutores. b) A professora Andréa comunica que o processo de 110 

revisão da Resolução de Concursos está com a relatora Eva Dalmolin no CEPE e orienta 111 

o encaminhamento da mensagem para o Infosetorial para que todos possam colaborar 112 

nesta construção. Nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 113 

dezessete horas e vinte minutos, da qual eu, Rosa Maria Zagonel, secretária, lavrei a 114 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.  115 


