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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO 

Conselho Setorial  

AATTAA  DDAA  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  0099//0077//22001155  1 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, com início às quatorze horas e 2 

quarenta minutos, realizou-se na Sala de Reuniões do Setor de Educação, Reunião Ordinária 3 

do Conselho Setorial, com a presença dos seguintes membros: Prof. Dr. Marcus Levy Albino 4 

Bencostta (Vice-Diretor do Setor de Educação), Profª. Drª. Angela Maria Scalabrin Coutinho 5 

(Coordenadora do Curso de Pedagogia), Profª. Drª. Rosicler Terezinha Goedert (Chefe do 6 

DTPEN), Prof. Dr. Josafá Moreira da Cunha (Chefe do DTFE), Profª. Drª. Ana Lorena de 7 

Oliveira Bruel (Suplente do DEPLAE), Prof. Dr. Claudio de Sá Machado Junior (Editor Revista 8 

Educar), Dr. Américo Agostinho Rodrigues Walger (Coord. Pedagogia EaD), Profª. Drª. 9 

Veronica Branco (Decana do Mestrado Profissional), Sonia Fátima Schwendler 10 

(Coordenadora CEPED), Leandro Corsico Souza (Representante Téc.Adm-Titular), Maria Stael 11 

Bittencourt Madureira (Representante Téc.Adm-Suplente) que assinaram a lista de presença. 12 

Justificaram ausência: Profª. Drª. Adriana Aparecida Dragone (Chefe do DEPLAE), Prof. Dr. 13 

Délcio Junkes (Vice-coord. CEAPE), Profª. Drª. Marilia Andrade Torales Campos (Coord. 14 

Mestrado Profissional), Profª Drª. Monica Ribeiro da Silva (Coord. PPGE). O Presidente do 15 

Conselho Setorial, Prof. Dr. Marcus Levy Albino Bencostta, agradeceu a presença de todos e 16 

iniciou a sessão. Ordem do dia. 1. Aprovações ad-referendum pela Presidência do 17 

Conselho: 1.1 Processo 23075.079633/2015-67 Afastamento do país de curta duração da 18 

Profª. Drª Noela Invernizzi Castillo para participar do Technical Workshop on 19 

Nanotechnology safety Issues for the Latin American and Caribbean Region, na UNITAR – 20 

Instituto das Nações Unidas para treinamento e pesquisa em Bogotá, Colômbia, no período 21 

de 21/06/2015 a 25/06/15. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. 1.2 Processo 22 

23075.083855/2015-84 Prorrogação por mais um ano do prazo de validade do concurso 23 

público da área de conhecimento ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas 24 

Neolatinas relatado pela Profª. Drª. Ana Lorena de Oliveira Bruel. Deliberação: Aprovado 25 

por Unanimidade. 1.3 Processo 23075.0080567/2015-78 Abertura de teste seletivo para a 26 

contratação de professor substituto – Matéria específica: Sociologia da Educação na vaga da 27 

Profª. Drª. Sonia Regina Landini, em licença para tratamento de saúde relatado pela Profª. 28 

Drª. Rosicler Terezinha Goedert. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. 1.4 Processo 29 

23075.082484/2015-13 Abertura de concurso para professor do magistério superior, área de 30 

conhecimento Ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas Anglogermânicas 31 

para classe A Adjunto 01 vaga 40h DE relatado pelo Prof. Dr. Josafá Moreira da Cunha. Devido 32 

à greve dos servidores técnico-administrativos, a chefia do DTPEN protocolará o 33 

recebimento das inscrições no SIE. Professora Rosicler solicita aprovação da comissão de 34 

homologação das inscrições para publicização do edital. Deliberação: Aprovado por 35 

Unanimidade. 2. Afastamentos 2.1 Processo 23075.083940/2015-42 Afastamento do país 36 

de curta duração da Profª. Drª Tania Maria Figueiredo Braga Garcia para participar da 13th 37 

IARTEM Conference (Reunião da Diretoria, Atividades preparatórias, participação na 38 

conferência) na IARTEM – Humboldt Universitat zu Berlin em Berlim-Alemanha, no período 39 

de 05/09/2015 a 14/09/15. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. 3. Eleição 40 
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coordenação e vice-coordenação para o curso de Pedagogia EaD. Por solicitação do 41 

professor Américo Agostinho, este item foi retirado de pauta. 4. Implantação do Sistema 42 

eletrônico de controle de frequência dos servidores técnicos-administrativos (Portaria 43 

1854 – Reitoria) e jornada de trabalho de 30horas. Leandro informa que a greve dos 44 

técnicos continua e que o processo anda lento em virtude de problema estrutural da 45 

categoria e da burocracia do governo. A previsão é que a greve termina somente em final de 46 

agosto. Relata que os técnicos do Setor, após reunião, se posicionam contrários à portaria, 47 

tendo em vista, ser anti-produtiva e não controlará o atendimento e a demanda de cada 48 

unidade. Relata ainda que os técnicos-administrativos no contexto da portaria são os “bodes 49 

expiatórios” da Universidade, tendo em vista, que não há o mesmo controle dos docentes 50 

DE. Os técnicos não têm problema com relação ao controle de frequência e horário, mas da 51 

forma como está proposto, o ponto eletrônico, com login e senha, as pessoas que fraudam o 52 

sistema, continuarão burlando a regra. Explicita que teremos um sério problema com a 53 

perda das 30h no Setor, tendo em vista a não implementação, porque o processo foi perdido 54 

pela comissão. Haverá a tentativa pelo representante técnico, de barrar esta portaria via 55 

COUN, e fazer um ajuste na Resolução das 30h. Propõe que, para que a UFPR seja mais justa 56 

e aproveite melhor as condições dos técnicos, seria mais interessante construir planos de 57 

trabalho individuais como o dos docentes. Leandro solicita o apoio do setor aos técnicos 58 

com relação às propostas de revisão ou retirada da portaria. Deliberação: Aprovado por 59 

Unanimidade. 5. Convite para solicitar a presença de representante da PROGRAD na 60 

reunião do dia 09/07 para discutir a intenção de criação de um órgão de coordenação das 61 

licenciaturas, bem como a intenção de alteração do calendário acadêmico ampliando-o 62 

para 18 semanas por semestre. Professora Ana Lorena se desculpou porque a solicitação foi 63 

feita próxima da reunião setorial, não havendo tempo para convite e análise anterior. 64 

Esclarece que a professora Yvelise trouxe ao DEPLAE, a preocupação quanto à criação de um 65 

centro de licenciaturas na PROGRAD, que faria a articulação com os setores. Esta nova 66 

unidade externa ao Setor de Educação, pode levar à falta de unicidade de pensamento. A 67 

intenção deveria ser neste momento de estreitar a comunicação entre o CEALI, o SETOR e a 68 

PROGRAD. Definiu-se que o setor se reuniria com a PROGRAD, levando a preocupação para 69 

minimizar os possíveis problemas vindouros. Inclusões a) Processo 23075.077549/2015-17 70 

Homologação do resultado do processo seletivo para professor substituto da carreira do 71 

magistério superior/área de conhecimento de ensino –aprendizagem, matéria específica: 72 

Metodologia e Prática de Ensino de Geografia. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. b) 73 

Processo 23075.084990/2015-47 Afastamento do país de curta duração da Prof. Dr. 74 

Guilherme Gabriel Ballande Romanelli para participar da 13th IARTEM Conference Humboldt 75 

Universitat zu Berlin em Berlim-Alemanha, no período de 06/09/2015 a 13/09/15. 76 

Deliberação: Aprovado por Unanimidade. c) Processo 23075.080568/2015-12 Alteração do 77 

período de afastamento de longa duração no país da Profª Maria de Fátima Quintal de 78 

Freitas para o período de 20/08/15 a 06/03/16 com vistas à realização de estágio sênior/pós-79 

doc junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Pontifícia Universidade 80 

Católica de São Paulo- PUC/SP. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. d) II Congresso 81 

Brasileiro de Pesquisadores(as) negros(as) (II COPENE SUL) O professor Josafá 82 

representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), propõe a utilização da rampa 83 

entre o 1º e 2º andares do Edifício D. Pedro I, vinculada ao Setor de Educação, para um 84 

mural em grafite comemorando as contribuições da população negra para a diversidade e 85 

produção do conhecimento na UFPR. A execução do referido mural ocorrerá durante o II 86 
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COPENE Sul, que acontece nas dependências da Reitoria. Este processo será acompanhado 87 

pelo NEAB com design de artistas locais.  Deliberação: Aprovado por Unanimidade. f) 88 

Processo 23075.084940/2015-60 Abertura de concurso para professor do magistério 89 

superior, Classe A1 0 adjunto na área de conhecimento Organização do Trabalho 90 

Pedagógico. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. g) Processo 23075.027736/2014-61 91 

Prorrogação da vigência do Convênio com a FUNPAR para execução do Curso de 92 

Aperfeiçoamento “Proposta Curricular e Metodologia na Educação Integral” – 1ª oferta, sob 93 

coordenação da professora Verônica Branco de 1º de outubro de 2015 para 1º de abril de 94 

2016. Deliberação: Aprovado por Unanimidade. Informes a) 35º Encontro nacional de 95 

estudantes de Pedagogia de 12 a 19 de julho de 2015 nas dependências físicas do Setor de 96 

Tecnologia da UFPR. b) Marcus agradece aos departamentos pelo envio dos dados dos 97 

docentes para o modelo de vagas. Esclarece que será rodado em agosto e que o registro das 98 

atividades de extensão do Setor são precárias, em virtude de não haver dados consolidados 99 

em forma de relatórios no SIGEU e que estes dados são imprescindíveis para o aumento de 100 

vagas de docentes nos departamentos. c) Marcus informa a revitalização de dois espaços no 101 

setor: a sala 411 que será multiuso – reuniões, aulas, núcleo para programa de extensão da 102 

professora Carmen; sala 709 para o espaço da criança. Será um espaço de espera e 103 

resguardo das crianças por familiares ou responsáveis. Informa também a colocação de 104 

novas persianas e insufilm em algumas janelas. Professora Veronica solicita que haja um 105 

espaço específico para as práticas. d) Professor Marcus informa que as chefias de 106 

departamentos, coordenação de Pedagogia e vice-direção organizarão o ensalamento para o 107 

2º semestre 2015, tendo em vista, a greve dos TAEs. A reunião fica agendada para a próxima 108 

quarta-feira, dia 15 de julho às 14h. e) O professor Flávio faz a leitura do extrato da ata da 109 

última reunião do DTPEN, na qual foi discutida a retirada do cartaz com o poema “Lugar de 110 

criança é presa na escola” da Profª Sônia Haracemiv, por determinação do Conselho 111 

Setorial. Nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às dezoito horas, da qual 112 

eu, Rosa Maria Zagonel, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 113 

assinada por todos os presentes.  114 


