
Ata da Sessão Ordinária do Conselho do Setor Litoral da Universidade Federal do 1 
Paraná, realizada em 12 de agosto de 2020. 2 
Aos doze dias do mês de agosto 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 Moraes 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), Christiano Nogueira (Coordenador do Curso de Licenciatura em 10 
Ciências), Daniela Resende Archanjo (Coordenadora do Curso de Bacharelado em 11 
Administração Pública), Gilson Walmor Dahmer (Coordenador do Curso de 12 
Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da Natureza), Helena Midori 13 
Kashiwagi (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o 14 
Ensino das Ciências Ambientais – Mestrado Profissional), José Lannes de Melo 15 
(Coordenador do Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo), José Pedro 16 
Da Ros (Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo), Luciana 17 
Ferreira (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes), Luiz Augusto Macedo 18 
Mestre (Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Ambientais), Luiz Eduardo 19 
Geara (Representante dos Técnico-Administrativos em Educação), Marcos Aurélio 20 
Zanlorenzi (Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia), Marcos Cláudio 21 
Signorelli (Coordenador na qualidade de decano do Curso de Bacharelado em Saúde 22 
Coletiva), Palmira Sevegnani (Coordenadora na qualidade de decana do Curso de 23 
Licenciatura em Educação Física), Paulo Gaspar Graziola Junior (Coordenador na 24 
qualidade de decano do Curso de Bacharelado em Informática e Cidadania), Paulo 25 
Rogério Lopes (Coordenador do Curso de Tecnologia em Agroecologia), Ricardo 26 
Rodrigues Monteiro (Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária) e 27 
Rodrigo Rossi Horochovski (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 28 
Desenvolvimento Territorial Sustentável - Mestrado Acadêmico). A sessão contou ainda 29 
com as presenças dos seguintes Conselheiros Suplentes: Luiz Fernando de Carli 30 
Lautert (Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o 31 
Ensino das Ciências Ambientais – Mestrado Profissional) e Vanessa Marion Andreoli 32 
(Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da 33 
Natureza). Presente o docente Márcio Hosoya Name, os servidores técnico-34 
administrativos Andressa Gomes da Silva Cassilha, Murilo Duarte Feitosa, Vanessa 35 
Padilha Wosniak, William Leal Colaço Fernandes e os discentes: Jamily Ellem de 36 
Souza Piedade e Thiago Mateus Gavron (representante do DCE/Setor Litoral). Durante 37 
a apresentação da Chapa 1 (UFPR Forte!), dos candidatos a Reitor e Vice-Reitora 38 
desta universidade, a qual antecedeu a reunião deste Conselho, houve a participação 39 
de servidores docentes, técnicos-administrativos e discentes deste Setor. Contudo, 40 
devido a sessão se dar na modalidade remota e que alguns participantes, externos a 41 
este Conselho, tiveram dificuldades com a internet, esta secretária não conseguiu 42 
registrar com êxito e acompanhar se a permanência se deu por toda a reunião, no 43 
entanto, pela importância de suas presenças, seguem registradas: a) Docentes: 44 
Augusto Júnior Clemente, Clóvis Wanzinack, Ehrick Eduardo Martins Melzer, Elsi do 45 
Rocio Cardoso Alano, Elizabete Sayuri Kushano, Gisele Ávila Leal de Meirelles, Margio 46 



Cezar Loss Klock, Silma Cortes da Costa Battezzati Valverde e Tainá Ribas Melo; b) 47 
Técnicos-administrativos: Débora Fernanda Soares, Ênio de Souza Lima, Juliane 48 
Borges Pereira e Maximiliano Stersa Budke; c) Discentes: Joyce Vieira Leite e Renan 49 
Braga Leyser Pinto. A Presidenta do Conselho, Professora Doutora Elisiani Vitória 50 
Tiepolo, Diretora do Setor Litoral, cumprimentou a todas e todos e lembrou que, 51 
conforme solicitado pela Chapa 1 e divulgado pelos informes, foi concedido um espaço 52 
neste dia para os candidatos a Reitor e Vice-Reitora da Chapa 1 (UFPR Forte!) 53 
apresentarem suas propostas ao Setor Litoral. A Presidenta deu boas-vindas e, na 54 
sequência, os candidatos a Reitor e Vice-Reitora da Universidade Federal do Paraná 55 
para o quadriênio 2020-2024, Professor Doutor Horácio Tertuliano dos Santos Filho e 56 
Professora Doutora Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, respectivamente, apresentaram 57 
suas propostas. Houve amplo debate e, encerradas as manifestações, a Presidenta 58 
agradeceu a presença do Professor Doutor Horácio Tertuliano dos Santos Filho e da 59 
Professora Doutora Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, aos quais comunicou que o 60 
Setor Litoral está sempre aberto para momentos como este, de debate democrático. 61 
Ato seguinte, havendo quórum, a Presidenta do Conselho, Professora Doutora Elisiani 62 
Vitória Tiepolo, Diretora do Setor Litoral declarou aberta a sessão e, como é de praxe, 63 
iniciou os trabalhos colocando em discussão e votação, a ata da reunião do Conselho 64 
Setorial, realizada em 17 de junho de 2020, cuja cópia foi distribuída previamente para 65 
análise dos membros. A Presidenta informou que houve um reparo na referida ata, 66 
após a mesma ter sido enviada, como minuta, para apreciação dos Conselheiros. O 67 
reparo foi realizado entre as linhas 219 a 220, onde foi escrito na minuta: "que todos os 68 
professores com dedicação exclusiva devem ter projeto de extensão registrado", o 69 
texto foi alterado e passou a constar: "que todos os professores devem ter projeto de 70 
pesquisa e/ou de extensão registrados." Em discussão e votação, a ata foi aprovada 71 
sem restrições e por unanimidade. Informes: A Presidenta iniciou os informes 72 
lembrando, com pesar, a tragédia que tirou a vida da servidora técnica Jurema Elvira 73 
Ferreira dos Santos deste Setor e da discente Emanueli de Fátima dos Santos Ferreira, 74 
do Curso de Licenciatura em Educação Física do Setor Litoral, assim como das demais 75 
vítimas do mesmo acidente, ocorrido na BR 277, na noite do domingo, em 02 de agosto 76 
de 2020. Comunicou, também, sensibilizada, sobre a morte do bispo católico Dom 77 
Pedro Casaldáliga, em 08 de agosto do corrente, o qual, além de escritor, era 78 
conhecido por ser defensor dos indígenas. Na continuidade, deu boas-vindas ao 79 
Conselheiro José Lannes de Melo, o qual assumiu a Coordenação do Curso de 80 
Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo, em 03 de agosto do corrente, tendo 81 
como Vice-Coordenador, o professor Thiago Henrique Moreira Goes. Em seguida, 82 
parabenizou a Conselheira Helena Midori Kashiwagi pela conquista na progressão 83 
docente como Professora Titular, em 19 de julho de 2020, e informou que o docente 84 
Margio Cezar Loss Klock está com seu processo de progressão em andamento para 85 
obter a mesma titulação. Na continuidade, comunicou que o prazo para cadastrar o 86 
endereço eletrônico preferencial, para votar na eleição para Reitor e Vice-Reitora, 87 
desta universidade, terminará em 16/08/2020 e que após esta data a senha a ser 88 
disponibilizada para votação será encaminhada no e-mail institucional. A Presidenta 89 
informou que a Chapa 2 (UFPR de Todos Nós), dos candidatos a Reitor, Ricardo 90 
Marcelo Fonseca, e a Vice-Reitora, Graciela Ines Bolzón de Muniz, solicitaram o 91 
agendamento para apresentarem suas propostas ao Setor Litoral, em 19/08/2020, às 92 



14h30min, cuja plataforma digital será divulgada pelos informes da Direção. Em 93 
seguida, o técnico-administrativo Murilo Duarte Feitosa, da Unidade de Seção de 94 
Controle e Execução Orçamentário do Setor Litoral, fez uma apresentação sobre os 95 
recursos utilizados com enfrentamento à pandemia. Relatou que graças, à aprovação 96 
do Conselho Setorial para utilizar parte do orçamento do Setor Litoral, foi possível obter 97 
recursos extras e, com isso, não foi gasto o orçamento do Setor Litoral aprovado 98 
anteriormente para esta finalidade. Ao finalizar a apresentação, informou que o resumo 99 
da execução orçamentária setorial é divulgado com frequência mensal, na página 100 
eletrônica da Unidade de Seção de Controle e Execução Orçamentário do Setor Litoral. 101 
A Conselheira Daniela Resende Archanjo sugeriu destinar o restante do orçamento não 102 
utilizado para compra de notebooks, a fim de atender os estudantes com maior 103 
carência. O Conselheiro Marcos Cláudio Signorelli sugeriu que fosse apresentada uma 104 
síntese dos resultados das ações realizadas pelo Setor Litoral com enfrentamento da 105 
pandemia e também maior divulgação das mesmas. A Presidenta informou que terá 106 
reunião com a Unidade de Seção de Controle e Execução Orçamentário, na próxima 107 
sexta-feira, para tratar do orçamento, e o assunto voltará a ser apresentado em outro 108 
momento. Na sequência, o técnico-administrativo William Leal Colaço Fernandes, da 109 
Seção de Comunicação do Setor Litoral, falou sobre a live "Pra Sair dessa Maré", sobre 110 
a comemoração dos 15 Anos UFPR Litoral, assim como do lançamento da revista 111 
eletrônica, em 28 de agosto de 2020, às 17 horas, por meio de uma live, devido às 112 
orientações de distanciamento social, por causa da pandemia. Em seguida, a convite 113 
da Direção do Setor, o professor Márcio Hosoya Name relatou sobre a sua experiência 114 
na eleição remota, realizada via sistema Helios E-Voting System (www.vote.ufpr.br), 115 
devido à suspensão das atividades presenciais, por causa da pandemia, pelo Curso de 116 
Gestão e Empreendedorismo do Setor Litoral, quando o referido docente atuou como 117 
membro da comissão eleitoral. Encerradas as manifestações, a Presidenta e demais 118 
Conselheiros agradeceram ao professor Márcio Hosoya Name pela apresentação. 119 
Ainda nos informes, a Presidenta comunicou que a representação do Setor Litoral junto 120 
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) desta universidade encontra-se 121 
com o mandato pro tempore e argumentou que era imprescindível a realização da 122 
Consulta Pública para a escolha dos novos representantes setoriais, o mais breve 123 
possível. Ainda sobre representações, a Presidenta informou que o mandato dos 124 
representantes da carreira do Magistério Superior e do Magistério do Ensino Básico, 125 
Técnico e Tecnológico (EBTT), do Conselho deste Setor, encontra-se expirado e que a 126 
Consulta Pública, para ambas as representações, era fundamental e deveria ocorrer o 127 
mais rápido possível. A Presidenta informou que, no último processo eleitoral, as 128 
referidas representações foram tratadas por uma única comissão eleitoral para as três 129 
Consultas Públicas e sugeriu que fosse realizado da mesma forma. Havendo a 130 
anuência dos Conselheiros, a Presidenta abriu a palavra e houve a indicação do 131 
professor Márcio Hosoya Name, visto que o mesmo já teve experiência com eleição 132 
remota, o qual aceitou compor a comissão eleitoral. Na sequência, eu, Silvana Swiech 133 
Bach, secretária, me dispus a integrar a comissão e, no ato seguinte, a Conselheira 134 
Daniela Resende Archanjo se colocou à disposição. Assim, a comissão eleitoral, 135 
formada pelo professor Márcio Hosoya Name, pela Conselheira Daniela Resende 136 
Archanjo e por mim, Silvana Swiech Bach, secretária, foi referendada pelo Conselho 137 
Setorial e será responsável pelas três consultas públicas, a saber: 1) escolha dos 138 



representantes docentes do Setor Litoral (titular e suplente), para o Conselho de 139 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), da Universidade Federal do Paraná, mandato 140 
2020-2022. 2) escolha dos representantes docentes (titular e suplente), da carreira do 141 
Magistério Superior para integrar o Conselho Setorial, mandato 2020-2022; 3) escolha 142 
dos representantes docentes (titular e suplente), da carreira do Magistério do Ensino 143 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), para integrar o Conselho Setorial, mandato 144 
2020-2022. Encerrados os Informes, passou-se à Ordem do Dia com os seguintes 145 
assuntos: 1) Processo nº 23075.035366/2020-83 e 23075.038114/2020-14. Assunto: 146 
Homologação da decisão ad referendum nº 27/2020-SL/UAACS referente a 147 
Consulta Pública para a escolha do Coordenador e Vice-Coordenador do Curso 148 
de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo do Setor Litoral da UFPR. 149 
Interessado: Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo do Setor Litoral 150 
da UFPR. Foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum 151 
nº 27/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 152 
aprovou/homologou o resultado da Consulta Pública para escolha do Coordenador e 153 
Vice-Coordenador, do Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo deste 154 
Setor, realizada por eleição remota, via sistema Helios E-Voting System 155 
(www.vote.ufpr.br), devido à suspensão das atividades presenciais, por causa da 156 
pandemia, na qual foram eleitos os seguintes docentes: José Lannes de Melo 157 
(Coordenador) e Thiago Henrique Moreira Goes (Vice-Coordenador). Não havendo 158 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 159 
27/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 2) Processo nº 160 
23075.038146/2020-10. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 161 
28/2020-SL/UAACS. Remoção temporária (Docente). Interessado: Ehrick Eduardo 162 
Martins Melzer. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida aos membros do 163 
Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 28/2020-SL/UAACS, que aprovou a 164 
solicitação de remoção do servidor docente Ehrick Eduardo Martins Melzer, por um 165 
período de tempo determinado de 02 (dois) anos, da Câmara Pedagógica do Curso 166 
Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza deste Setor, para integrar 167 
a Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura em Geografia do Setor Litoral. Houve 168 
breve esclarecimento da Presidenta sobre a decisão tomada, na sequência colocada 169 
em discussão e votação, a decisão ad referendum nº 28/2020-SL/UAACS foi 170 
homologada por unanimidade. Comunicações finais: O Vice-Diretor, Professor Doutor 171 
Lourival de Moraes Fidelis, solicitou o apoio dos Coordenadores de Cursos deste Setor 172 
para reforçarem o aviso junto aos seus professores, no sentido de lembrarem seus 173 
estudantes do cadastramento do e-mail preferencial, até 16 de agosto de 2020, para 174 
participar da consulta pública para Reitor e Vice-Reitora desta universidade, a ser 175 
realizada nos dias 1º de setembro e 2 de setembro de 2020. Assim, às dezessete 176 
horas e quatorze minutos, nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta 177 
agradeceu a participação de todos(as) e deu por encerrada a sessão remota, da qual 178 
eu, Silvana Swiech Bach, Secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, 179 
vai por todos assinada eletronicamente.  180 


