
Ata da Sessão Ordinária do Conselho do Setor Litoral da Universidade Federal do 1 

Paraná, realizada em 08 de julho de 2020. 2 
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na 3 
modalidade remota, via plataforma Microsoft Teams (Office365), reuniu-se o Conselho 4 
do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência da Diretora, 5 
Professora Doutora Elisiani Vitória Tiepolo. Presente o Vice-Diretor, Professor Doutor 6 

Lourival de Morais Fidelis e os Conselheiros Titulares: Ana Josefina Ferrari 7 
(Coordenadora na qualidade de decana do Curso de Licenciatura em Linguagem e 8 
Comunicação), Ane Bárbara Voidelo Mariussi (Coordenadora do Curso de Bacharelado 9 

em Serviço Social), Cinthia Maria de Sena Abrahão (Coordenadora do Curso de 10 
Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo), Christiano Nogueira (Coordenador do 11 
Curso de Licenciatura em Ciências), Daniela Resende Archanjo (Coordenadora do 12 
Curso de Bacharelado em Administração Pública), Elisiani Vitória Tiepolo (Diretora do 13 

Setor Litoral), Gilson Walmor Dahmer (Coordenador do Curso de Licenciatura em 14 
Educação do Campo - Ciências da Natureza), Helena Midori Kashiwagi (Coordenadora 15 

do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências 16 
Ambientais – Mestrado Profissional), Luciana Ferreira (Coordenadora do Curso de 17 

Licenciatura em Artes), Luiz Augusto Macedo Mestre (Coordenador do Curso de 18 
Bacharelado em Ciências Ambientais), Luiz Eduardo Geara (Representante dos 19 
Técnico-Administrativos em Educação), Marcos Aurélio Zanlorenzi (Coordenador do 20 

Curso de Licenciatura em Geografia), Palmira Sevegnani (Coordenadora na qualidade 21 
de decana do Curso de Licenciatura em Educação Física) e Rodrigo Rossi Horochovski 22 

(Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial 23 
Sustentável - Mestrado Acadêmico). A sessão contou ainda com as presenças dos 24 

seguintes Conselheiros Suplentes: Clóvis Wanzinack (Vice-Coordenador do Curso de 25 
Bacharelado em Administração Pública), Gabriela Schenato Bica (Vice-Coordenadora 26 

do Curso de Tecnologia em Agroecologia), Maurício Cesar Vitória Fagundes (Vice-27 
Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária) e Vanessa Marion 28 
Andreoli (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - 29 

Ciências da Natureza). Presente também a Coordenadora Acadêmica do Setor Litoral, 30 
servidora técnica-administrativa Viviane Eunice Scholze, os docentes do Setor Litoral 31 

Andrea Maximo Espínola, Margio Cezar Loss Klock, Paulo Henrique Carneiro Marques, 32 
Robson de Oliveira, os servidores técnico-administrativos Caio Cezar Sangioni Ceratt, 33 
Daniela Caetano Bianchini de Quadros, Franciane Almeida, Gustavo Woytowicz 34 

Ferrari, Juliana Aparecida da Silva Leão, Liziene Duarte dos Santos, Thiago Gusso, 35 

Vanessa Padilha Wosniak, William Leal Colaço Fernandes, os discentes Georgia Rossi 36 
Aguiar, Jamily Ellem de Souza Piedade e Thiago Mateus Gavron (representante do 37 
DCE/Setor Litoral). Foi justificada a ausência do Conselheiro Marcos Cláudio Signorelli 38 

(Coordenador na qualidade de decano do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva). 39 

Havendo quórum, a Presidenta do Conselho, Professora Doutora Elisiani Vitória 40 
Tiepolo, Diretora do Setor Litoral, declarou aberta a sessão e iniciou os trabalhos 41 
colocando em discussão e votação, a ata da reunião do Conselho Setorial realizada em 42 
23 de abril de 2020, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. 43 
Em discussão e votação, a ata foi aprovada sem restrições e por unanimidade. 44 
Informes: 1) Situação das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados do Setor 45 
Litoral. A Presidenta informou que as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados(as) 46 



do nosso Setor tiveram seus salários reduzidos e que a Universidade Federal do 47 

Paraná, infelizmente, não tem autonomia sobre os contratos dos mesmos. Informou 48 
que a servidora técnica Priscilla Hidalgo Santos está liderando uma campanha para 49 
arrecadar recursos para compra de cestas básicas a serem doadas para as nossas 50 
trabalhadoras e trabalhadores terceirizados(as). Por fim, foi disponibilizado o contato da 51 
servidora técnica Priscilla Hidalgo Santos para quem pudesse colaborar na aquisição 52 

de cestas básicas. 2) Revista UFPR Litoral - 15 Anos. Em seguida, a Presidenta 53 
comunicou que o Setor Litoral completará 15 anos de existência no dia 1º de agosto e, 54 
para comemorar, informou que a Direção do Setor, com o apoio da equipe da Seção de 55 

Comunicação deste Setor, publicarão uma revista eletrônica, com o objetivo de, 56 
futuramente, ser publicada no formato impresso. Comunicou que a Seção de 57 
Comunicação deste Setor apoiou a ideia e dará o suporte necessário para as referidas 58 
publicações. Argumentou que a equipe precisará da contribuição de todas e todos para 59 

possibilitar uma exitosa homenagem ao Setor Litoral, por meio da Revista UFPR Litoral 60 
15 Anos. Em seguida, o Técnico-Administrativo em Educação, William Leal Colaço 61 

Fernandes, da Seção de Comunicação deste Setor, fez um breve relato e, ao finalizar, 62 
indicou os meios eletrônicos para quem tiver interesse em colaborar com depoimentos, 63 

fotos, vídeos, entre outros. 3) Ciclone na UFPR Setor Litoral e avarias. A Presidenta 64 
relatou que houve avarias nas dependências do Setor com a chegada do temporal em 65 
30/06/2020, o qual atingiu diversas regiões do estado e causou estragos. No Setor 66 

Litoral, o prejuízo maior se deu com uma das esquadrias do bloco didático A, sendo 67 
informado que já foram tomadas as providências para remoção dos materiais 68 

avariados. 4) Comitê Gestor do Programa Licenciar. A Presidenta informou que o 69 
Setor Litoral precisava indicar um representante titular e respectivo suplente para o 70 

Comitê Gestor do Programa Licenciar da Pró-Reitoria de Graduação e Educação 71 
Profissional (PROGRAD), devido ao término do mandato das representantes do Setor 72 

Litoral. A Conselheira Ana Josefina Ferrari informou que permaneceu como 73 
representante no referido Comitê por dois mandatos e não há como ser reconduzida. 74 
As Conselheiras Palmira Sevegnani e Vanessa Marion Andreoli manifestaram interesse 75 

e obtiveram a aprovação do Plenário do Conselho Setorial para representar o Setor 76 
Litoral no Comitê Gestor do Programa Licenciar, sendo a docente Palmira Sevegnani 77 

(titular) e a professora Vanessa Marion Andreoli (suplente). 5) Núcleo de Tecnologia 78 
Educacional (NTE) do Setor Litoral. Foram submetidas as inclusões das docentes 79 
Daniela Resende Archanjo e Viviane Camejo Pereira junto ao Núcleo de Tecnologia 80 

Educacional (NTE) do Setor Litoral, cuja criação foi aprovada na Reunião do Conselho 81 

Setorial em 18/11/2019. A nova composição do Núcleo de Tecnologia Educacional 82 
(NTE) do Setor Litoral, referendada nesta reunião, passou a ser constituída com os(as) 83 
seguintes docentes: Claudemira Vieira Gusmão Lopes, Clóvis Wanzinack, Daniela 84 

Resende Archanjo, Silma Côrtes da Costa Battezzati Valverde e Viviane Camejo 85 
Pereira. O docente Clóvis Wanzinack informou que os membros do referido núcleo, do 86 
qual é integrante, fizeram algumas reuniões e que, em breve, apresentarão um plano 87 
de trabalho neste colegiado. 6) Pró-Reitoria de Administração e Assuntos 88 
Estudantis (PRAE). Prestação de contas do auxílio emergencial. A discente 89 
Georgia Rossi Aguiar fez a leitura de uma carta aberta, a qual foi encaminhada à Pró-90 
Reitoria de Administração e Assuntos Estudantis (PRAE) desta universidade, contendo 91 

a insatisfação e questionamentos com as mudanças nos critérios para a prestação de 92 



contas do Auxílio Refeição Emergencial, disponibilizado no valor de R$ 250,00 93 

(duzentos e cinquenta reais), para suprir a indisponibilidade de utilizar o RU. De acordo 94 
com a referida discente, a carta foi construída pelo coletivo do grupo Mobiliza Litoral: 95 
Nenhum direito a menos. 7) Reuniões do Conselho Setorial. A Presidenta informou o 96 
calendário das próximas reuniões do Conselho do Setor Litoral, previsto no início do 97 
ano, a serem realizadas nas primeiras quartas-feiras do segundo semestre, nas 98 

seguintes datas: 05/08/2020, 02/09/2020, 07/10/2020, 04/11/2020 e 02/12/2020. 99 
Encerrados os Informes, a Presidenta propôs a inversão da pauta, sugerindo que o 100 
primeiro item da Ordem do dia (Compartilhamento sobre as discussões acerca da 101 

oferta de módulos remotos em período especial) fosse tratado por último. Em havendo 102 
a aprovação dos Conselheiros, deu-se início à Ordem do Dia com os seguintes 103 
assuntos: 1) Processo nº 23075.006893/2020-81. Assunto: Homologação da 104 
decisão ad referendum nº 5/2020-SL/UAACS. Consulta Pública para escolha do 105 

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Tecnologia em Agroecologia do 106 
Setor Litoral da UFPR. Interessado: Curso de Tecnologia em Agroecologia do Setor 107 

Litoral da UFPR. Foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 108 
referendum nº 5/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 109 

aprovou/homologou o resultado da Consulta Pública para escolha do Coordenador e 110 
Vice-Coordenador do Curso de Tecnologia em Agroecologia deste Setor, cujo processo 111 
eleitoral, com chapa única, elegeu os seguintes docentes: Paulo Rogério Lopes 112 

(Coordenador) e Gabriela Schenato Bica (Vice-Coordenadora). Não havendo 113 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 114 

5/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 2) Processo nº 115 
23075.023874/2020-19. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 116 

8/2020-SL/UAACS. Consulta Pública para a escolha do Coordenador e Vice-117 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Serviço Social do Setor Litoral da 118 

UFPR. Interessado: Curso de Bacharelado em Serviço Social do Setor Litoral da 119 
UFPR. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho 120 
Setorial a decisão ad referendum nº 8/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do 121 

Setor Litoral, que aprovou/homologou o resultado da Consulta Pública para escolha do 122 
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Serviço Social deste 123 

Setor, cujo processo eleitoral, com chapa única, elegeu os seguintes docentes: Ane 124 
Bárbara Voidelo Mariussi (Coordenadora) e Antonio Sandro Schuartz (Vice-125 
Coordenador). Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e 126 

a decisão ad referendum nº 8/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. Antes 127 

de iniciar o próximo item da pauta, a Presidenta esclareceu que, tendo por base  128 
acordos da gestão anterior deste Setor, com a anuência do Conselho Setorial, em 129 
outubro de 2018, alguns temas deliberados via ad referendum deixaram de ser 130 

apresentados com relatoria, citando alguns exemplos como: processos de avaliação de 131 
desempenho em estágio probatório docente, licenças para capacitação, afastamentos 132 
para participação em eventos e Consultas Públicas para escolha da Coordenação e 133 
Vice-Coordenação de curso. A Presidenta ressaltou, também, que todas as dúvidas 134 
sobre as aprovações ad referendum serão esclarecidas e que todas e todos estão 135 
tendo que se adaptar às dificuldades impostas pela pandemia e com o 136 
desenvolvimento das atividades remotas, sendo priorizados no espaço do colegiado  137 

temas que carecem de maior discussão pelo Conselho Setorial. 3) Processo nº 138 



23075.089597/2019-73. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 139 

7/2020-SL/UAACS. Remoção temporária (Docente). Interessado: Valdo José 140 
Cavallet. Seguindo a pauta foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão 141 
ad referendum nº 7/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 142 
aprovou a solicitação de remoção temporária por (01) um ano do professor Valdo José 143 
Cavallet, da Câmara Pedagógica do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária deste 144 

Setor para o Setor de Ciências Agrárias da UFPR. A professora Andrea Maximo 145 
Espinola, integrante do colegiado do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária, 146 
solicitou o registro do seu pronunciamento, no qual relatou que havia solicitado 147 

remoção do citado Curso, em fevereiro deste ano, para o Curso de Ciências 148 
Ambientais, e foi negado seu pedido. Na sequência, disse que não havia participado da 149 
reunião da Câmara Pedagógica do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária, quando 150 
foi aprovada a remoção temporária do professor Valdo José Cavallet e, por isso, 151 

solicitava esclarecimentos sobre as tratativas referentes à remoção do citado docente. 152 
Foi esclarecido pelo Conselheiro Maurício Cesar Vitória Fagundes, Vice-Coordenador 153 

do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária, que o docente Valdo José Cavallet se 154 
comprometeu em colaborar com o citado Curso e, na hipótese de não poder atuar 155 

ocasionalmente, assegurou para o curso a colaboração de um professor do Setor de 156 
Ciências Agrárias desta universidade para substitui-lo, cujo nome não foi informado 157 
neste ato. Na continuidade, o Conselheiro Maurício Cesar Vitória Fagundes esclareceu 158 

que a Câmara do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária analisou o pedido de 159 
remoção da docente Andrea Maximo Espínola e condicionou à contrapartida por meio 160 

da remoção de um docente interessado e com perfil compatível para atuar no referido 161 
curso. A Conselheira Cinthia Maria de Sena Abrahão externou preocupação com a falta 162 

de alternativa para a docente Andrea Maximo Espínola com o pedido de remoção 163 
condicionado à contrapartida de vaga. A Conselheira Daniela Resende Archanjo 164 

argumentou que estão previstos recursos nos espaços deliberativos desta universidade 165 
e que a docente Andrea Maximo Espínola poderia entrar com pedido de 166 
reconsideração ou recurso junto às instâncias competentes. Encerrada as 167 

manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 168 
7/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 4) Processo nº 169 

23075.027437/2020-74. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 170 
9/2020-SL/UAACS. Concurso Público para o cargo de Professor do Magistério 171 
Superior da UFPR. Interessado: Curso de Licenciatura em Ciências do Setor Litoral da 172 

UFPR. Foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 173 

9/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação 174 
de abertura de Concurso Público para o cargo de Professor do Magistério Superior da 175 
UFPR para a recomposição do quadro docente do Curso de Licenciatura em Ciências 176 

deste Setor, na vaga decorrente da aposentadoria da servidora docente Lenir Maristela 177 
Silva, a qual integrava o colegiado do referido curso. Não havendo manifestações, a 178 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 9/2020-SL/UAACS 179 
foi homologada por unanimidade. 5) Processo nº 23075.006179/2020-92. Assunto: 180 
Homologação da decisão ad referendum nº 2/2020-SL/UAACS referente à 181 
aprovação do resultado da 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 182 
Probatório. Interessado: Vinicio Oliveira da Silva. Foi submetida aos membros do 183 

Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 2/2020-SL/UAACS, do Plenário do 184 



Conselho do Setor Litoral, que aprovou o resultado da 2ª Etapa da Avaliação de 185 

Desempenho em Estágio Probatório do servidor docente Vinicio Oliveira da Silva. Não 186 
havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 187 
referendum nº 2/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 6) Processo nº 188 
23075.006308/2020-42. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 189 
3/2020-SL/UAACS referente à aprovação do resultado da 2ª Etapa da Avaliação de 190 

Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Carla Daniele Straub. Da mesma 191 
forma que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão 192 
ad referendum nº 3/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 193 

aprovou o resultado da 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório 194 
da servidora docente Carla Daniele Straub. Não havendo manifestações, a Presidenta 195 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 3/2020-SL/UAACS foi 196 
homologada por unanimidade. 7) Processo nº 23075.087066/2019-46. Assunto: 197 

Homologação da decisão ad referendum nº 4/2020-SL/UAACS referente à 198 
aprovação do resultado da 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 199 

Probatório. Interessado: Paulo Rogério Lopes. Foi submetida aos membros do 200 
Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 4/2020-SL/UAACS, do Plenário do 201 

Conselho do Setor Litoral, que aprovou o resultado da 2ª Etapa da Avaliação de 202 
Desempenho em Estágio Probatório do servidor docente Paulo Rogério Lopes. Não 203 
havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 204 

referendum nº 4/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 8) Processo nº 205 
23075.073434/2019-79. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 206 

6/2020-SL/UAACS referente à aprovação do resultado da 2ª Etapa da Avaliação de 207 
Desempenho em Estágio Probatório. Interessado: Carlos Augusto Euzébio. Da 208 

mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a 209 
decisão ad referendum nº 6/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, 210 

que aprovou o resultado da 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 211 
Probatório do servidor docente Carlos Augusto Euzébio. Não havendo manifestações, 212 
a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 6/2020-213 

SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 9) Processo nº 23075.022471/2020-52. 214 
Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 10/2020-SL/UAACS 215 

referente à aprovação do resultado da 1ª Etapa da Avaliação de Desempenho em 216 
Estágio Probatório. Interessado: Robson de Oliveira. Foi submetida aos membros do 217 
Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 10/2020-SL/UAACS, do Plenário do 218 

Conselho do Setor Litoral, que aprovou o resultado da 1ª Etapa da Avaliação de 219 

Desempenho em Estágio Probatório do servidor docente Robson de Oliveira. Não 220 
havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 221 
referendum nº 10/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 10) Processo nº 222 

23075.022010/2020-80. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 223 
17/2020-SL/UAACS referente à aprovação do resultado da 3ª Etapa da Avaliação 224 
de Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Denise Aparecida Lima 225 
Pereira. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do 226 
Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 17/2020-SL/UAACS, do Plenário do 227 
Conselho do Setor Litoral, que aprovou o resultado da 3ª Etapa da Avaliação de 228 
Desempenho em Estágio Probatório do servidor docente Denise Aparecida Lima 229 

Pereira. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a 230 



decisão ad referendum nº 17/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 11) 231 

Processo nº 23075.026973/2020-52. Assunto: Homologação da decisão ad 232 
referendum nº 26/2020-SL/UAACS referente à aprovação do resultado da 2ª Etapa 233 
da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Ane Bárbara 234 
Voidelo Mariussi. Foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 235 
referendum nº 26/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 236 

aprovou o resultado da 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório 237 
da servidora docente Ane Bárbara Voidelo Mariussi. Não havendo manifestações, a 238 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 26/2020-239 

SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 12) Processo nº 23075.020213/2020-31. 240 
Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 1/2020-SL/UAACS. Teste 241 
Seletivo para professor substituto. Interessado: Curso de Bacharelado em Saúde 242 
Coletiva do Setor Litoral da UFPR. Em seguida foi submetida aos membros do 243 

Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 1/2020-SL/UAACS, do Plenário do 244 
Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para abertura de Teste Seletivo 245 

para provimento de uma vaga para professor substituto da carreira do Magistério 246 
Superior da UFPR, para atuar no Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva deste 247 

Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão 248 
ad referendum nº 1/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 13) Processo 249 
nº 23075.029756/2020-14. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 250 

11/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de Professor Substituto. Interessado: 251 
Curso de Tecnologia em Agroecologia do Setor Litoral. Na continuidade foi submetida 252 

aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 11/2020-SL/UAACS, 253 
do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para prorrogar o 254 

contrato da Professora Substituta Luciane Cristina de Gaspari para atendimento às 255 
demandas do Curso de Tecnologia em Agroecologia deste Setor. Não havendo 256 

manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 257 
11/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 14) Processo nº 258 
23075.031038/2020-16. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 259 

12/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de Professor Substituto. Interessado: 260 
Curso de Bacharelado em Serviço Social do Setor Litoral. Da mesma forma que no 261 

item anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 262 
referendum nº 12/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 263 
aprovou a solicitação para prorrogar o contrato do Professor Substituto Leonardo 264 

Moraes da Silva, para atendimento às demandas do Curso de Bacharelado em Serviço 265 

Social deste Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para 266 
votação e a decisão ad referendum nº 12/2020-SL/UAACS foi homologada por 267 
unanimidade. 15) Processo nº 23075.031037/2020-63. Assunto: Homologação da 268 

decisão ad referendum nº 13/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de 269 
Professor Substituto. Interessado: Curso de Bacharelado em Serviço Social do Setor 270 
Litoral. Na continuidade foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 271 
referendum nº 13/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 272 
aprovou a solicitação para prorrogar o contrato da Professora Substituta Vanessa 273 
Fiorini, para atendimento às demandas do Curso de Bacharelado em Serviço Social 274 
deste Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a 275 

decisão ad referendum nº 13/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 16) 276 



Processo nº 23075.031492/2020-69. Assunto: Homologação da decisão ad 277 

referendum nº 14/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de Professor 278 
Substituto. Interessado: Curso de Licenciatura em Educação Física do Setor Litoral. 279 
Da mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho 280 
Setorial a decisão ad referendum nº 14/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do 281 
Setor Litoral, que aprovou a solicitação para prorrogar o contrato do Professor 282 

Substituto Israel Montesuma Oliveira, para atendimento às demandas do Curso de 283 
Licenciatura em Educação Física deste Setor. Não havendo manifestações, a 284 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 14/2020-285 

SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 17) Processo nº 23075.032857/2020-72. 286 
Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 15/2020-SL/UAACS. 287 
Prorrogação de contrato de Professor Substituto. Interessado: Curso de 288 
Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza do Setor Litoral. Na 289 

continuidade foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 290 
referendum nº 15/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 291 

aprovou a solicitação para prorrogar o contrato da Professora Substituta Edinalva 292 
Oliveira, para atendimento às demandas do Curso de Licenciatura em Educação do 293 

Campo – Ciências da Natureza deste Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta 294 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 15/2020-SL/UAACS foi 295 
homologada por unanimidade. 18) Processo nº 23075.032856/2020-28. Assunto: 296 

Homologação da decisão ad referendum nº 16/2020-SL/UAACS. Prorrogação de 297 
contrato de Professor Substituto. Interessado: Curso de Licenciatura em Educação 298 

do Campo – Ciências da Natureza do Setor Litoral. Da mesma forma que no item 299 
anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 300 

16/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a 301 
solicitação para prorrogar o contrato do Professor Substituto Evandro Cardoso do 302 

Nascimento, para atendimento às demandas do Curso de Licenciatura em Educação 303 
do Campo – Ciências da Natureza deste Setor. Não havendo manifestações, a 304 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 16/2020-305 

SL/UAACS foi homologada por unanimidade. A Presidenta relatou que, diante das 306 
orientações enviadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e Pró-307 

Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), desta universidade, os 308 
contratos de professores substitutos só poderiam ser prorrogados até 30/08/2020, por 309 
causa de restrições orçamentárias e que a prorrogação até 31/12/2020 deverá ser 310 

solicitada e justificada novamente, sendo que não há garantias nas referidas 311 

prorrogações, pois dependerão de nova análise orçamentária, tratadas pelas instâncias 312 
citadas. Fez esclarecimentos sobre os processos dos professores substitutos, 313 
aprovados anteriormente, os quais tiveram que ser adequados ao novo prazo de 314 

prorrogação (até 30/08/2020), assim como serem reiteradas a necessidade das 315 
referidas prorrogações e, por isso, foram necessárias novas aprovações ad referendum 316 
para encaminhamentos dos processos. 19) Processo nº 23075.029756/2020-14. 317 
Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 19/2020-SL/UAACS. 318 
Prorrogação de contrato de Professor Substituto (informações complementares). 319 
Interessado: Curso de Tecnologia em Agroecologia do Setor Litoral. Na continuidade foi 320 
submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 19/2020-321 

SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para 322 



prorrogar o contrato da Professora Substituta Luciane Cristina de Gaspari até 323 

30/08/2020, conforme orientações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) 324 
e Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), desta 325 
universidade, para atendimento às demandas do Curso de Tecnologia em Agroecologia 326 
deste Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a 327 
decisão ad referendum nº 19/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 20) 328 

Processo nº 23075.031492/2020-69. Assunto: Homologação da decisão ad 329 
referendum nº 21/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de Professor 330 
Substituto (informações complementares). Interessado: Curso de Licenciatura em 331 

Educação Física do Setor Litoral. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida 332 
aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 21/2020-SL/UAACS, 333 
do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para prorrogar o 334 
contrato do Professor Substituto Israel Montesuma Oliveira até 30/08/2020, conforme 335 

orientações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e Pró-Reitoria de 336 
Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), desta universidade, para 337 

atendimento às demandas do Curso de Licenciatura em Educação Física deste Setor. 338 
Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 339 

referendum nº 21/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 21) Processo nº 340 
23075.032857/2020-72. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 341 
22/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de Professor Substituto 342 

(informações complementares). Interessado: Curso de Licenciatura em Educação do 343 
Campo – Ciências da Natureza do Setor Litoral. Na continuidade foi submetida aos 344 

membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 22/2020-SL/UAACS, do 345 
Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para prorrogar o 346 

contrato da Professora Substituta Edinalva Oliveira até 30/08/2020, conforme 347 
orientações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e Pró-Reitoria de 348 

Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), desta universidade, para 349 
atendimento às demandas dos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo - 350 
Ciências da Natureza, Tecnologia em Agroecologia e Licenciatura em Ciências deste 351 

Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão 352 
ad referendum nº 22/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 22) Processo 353 

nº 23075.032856/2020-28. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 354 
23/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de Professor (informações 355 
complementares). Interessado: Curso de Licenciatura em Educação do Campo – 356 

Ciências da Natureza do Setor Litoral. Da mesma forma que no item anterior, foi 357 

submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 23/2020-358 
SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para 359 
prorrogar o contrato do Professor Substituto Evandro Cardoso do Nascimento até 360 

30/08/2020, conforme orientações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) 361 
e Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), desta 362 
universidade, para atendimento às demandas dos Cursos de Licenciatura em 363 
Educação do Campo – Ciências da Natureza, Licenciatura em Geografia e Licenciatura 364 
em Ciências deste Setor. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para 365 
votação e a decisão ad referendum nº 23/2020-SL/UAACS foi homologada por 366 
unanimidade. 23) Processo nº 23075.031038/2020-16. Assunto: Homologação da 367 

decisão ad referendum nº 24/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de 368 



Professor (informações complementares). Interessado: Curso de Bacharelado em 369 

Serviço Social do Setor Litoral. Na continuidade foi submetida aos membros do 370 
Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 24/2020-SL/UAACS, do Plenário do 371 
Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação para prorrogar o contrato do 372 
Professor Substituto Leonardo Moraes da Silva até 30/08/2020, conforme orientações 373 
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e Pró-Reitoria de Planejamento, 374 

Orçamento e Finanças (PROPLAN), desta universidade, para atendimento às 375 
demandas do Curso de Bacharelado em Serviço Social deste Setor. Não havendo 376 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 377 

24/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 24) Processo nº 378 
23075.031037/2020-63. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 379 
25/2020-SL/UAACS. Prorrogação de contrato de professor (informações 380 
complementares). Interessado: Curso de Bacharelado em Serviço Social do Setor 381 

Litoral. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho 382 
Setorial a decisão ad referendum nº 25/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do 383 

Setor Litoral, que aprovou a solicitação para prorrogar o contrato da Professora 384 
Substituta Vanessa Fiorini até 30/08/2020, conforme orientações da Pró-Reitoria de 385 

Gestão de Pessoas (PROGEPE) e Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 386 
Finanças (PROPLAN), desta universidade, para atendimento às demandas do Curso 387 
de Bacharelado em Serviço Social deste Setor. Não havendo manifestações, a 388 

Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 25/2020-389 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 25) Processo nº 23075.020165/2020-81. 390 

Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 18/2020-SL/UAACS. 391 
Afastamento no país para estudo. Interessada: Maria Isabel Farias. Na sequência foi 392 

submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 18/2020-393 
SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação de 394 

afastamento no país da docente Maria Isabel Farias, para a mesma cursar Doutorado 395 
em Geografia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus 396 
Francisco Beltrão, no período de 03 de agosto de 2020 a 02 de agosto de 2022, com 397 

ônus limitado para UFPR. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para 398 
votação e a decisão ad referendum nº 18/2020-SL/UAACS foi homologada por 399 

unanimidade. 26) Processo nº 23075.032720/2020-18. Assunto: Homologação da 400 
decisão ad referendum nº 20/2020-SL/UAACS. Composição de banca para a 401 
defesa de Memorial Descritivo para progressão docente. Interessado: Margio Cezar 402 

Loss Klock. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do 403 

Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 20/2020-SL/UAACS, do Plenário do 404 
Conselho do Setor Litoral, que aprovou a composição da banca para a defesa do 405 
Memorial Descritivo do professor Margio Cezar Loss Klock, do Curso de Bacharelado 406 

em Saúde Coletiva deste Setor para progressão docente. Não havendo manifestações, 407 
a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 20/2020-408 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 27) Compartilhamento sobre as 409 
discussões acerca da oferta de módulos remotos em período especial. Exposição: 410 
Direção do Setor e Coordenações de Cursos do Setor Litoral. A Presidenta informou 411 
que algumas Coordenações de Cursos não tinham enviado a síntese das discussões 412 
realizadas em suas Câmaras Pedagógicas sobre a RESOLUÇÃO 59/2020-CEPE e, 413 

antes de abrir a palavra, falou da importância de os cursos encaminharem as 414 



informações solicitadas para a Direção do Setor, para que todos os posicionamentos 415 

dos cursos do setor sejam agrupados no processo nº 23075.025015/2020-64, 416 
denominado pela Presidenta como "memória PROGRAD", do Setor Litoral. Em 417 
seguida, os Coordenadores de Cursos apresentaram um breve relato das discussões 418 
realizadas em suas Câmaras Pedagógicas de Cursos deste Setor acerca da 419 
RESOLUÇÃO 59/2020-CEPE e também sobre as ações docentes desenvolvidas 420 

durante o período de suspensão do calendário. Assim que terminaram os relatos dos 421 
Coordenadores de Cursos, o técnico-administrativo Thiago Gusso, da Seção de Gestão 422 
Acadêmica da Graduação deste Setor relatou sobre a experiência com o Sistema 423 

Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAUFPR). Enfatizou sobre a importância e 424 
compromisso de ouvir os estudantes, dialogar com as Câmaras Pedagógicas dos 425 
Cursos e técnicos-administrativos que assessoram os cursos e, por fim, destacou "a 426 
importância de não se perder de vista a inclusão, a questão dos formandos e dos 427 

calouros". Na sequência, a Presidenta reiterou sobre a importância de os 428 
Coordenadores de cursos deste setor enviarem a síntese das discussões realizadas 429 

em suas Câmaras Pedagógicas sobre a RESOLUÇÃO 59/2020-CEPE, a fim de que 430 
todos os posicionamentos dos cursos do setor sejam agrupados no processo nº 431 

23075.025015/2020-64 (memória PROGRAD). Na continuidade, a Presidenta 432 
comunicou que era necessário deixar as justificativas para as próximas solicitações de 433 
renovações de contratos dos professores substitutos bem preparadas. Em seguida, 434 

agradeceu a equipe do Gabinete da Direção do Setor Litoral e Seção de Gestão de 435 
Pessoas deste Setor pelo apoio com as tratativas sobre férias dos servidores docentes 436 

do Setor Litoral. Assim, às dezessete horas e trinta e oito minutos, nada mais havendo 437 
a tratar, a Senhora Presidenta agradeceu a participação de todos e deu por encerrada 438 

a sessão remota, da qual eu, Silvana Swiech Bach, Secretária, lavrei a presente ata 439 
que após lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 440 


