
Ata da Sessão Ordinária do Conselho do Setor Litoral da Universidade Federal do 1 
Paraná, realizada em 07 de outubro de 2020. 2 
Aos sete dias do mês de outubro 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-as 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), Daniela Resende Archanjo (Coordenadora do Curso de 10 
Bacharelado em Administração Pública), Gilson Walmor Dahmer (Coordenador do 11 
Curso de Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da Natureza), Helena Midori 12 
Kashiwagi (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o 13 
Ensino das Ciências Ambientais – Mestrado Profissional), José Lannes de Melo 14 
(Coordenador do Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo), José Pedro 15 
Da Ros (Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo), Luiz Augusto 16 
Macedo Mestre (Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Ambientais), Luiz 17 
Eduardo Geara (Representante dos Técnico-Administrativos em Educação), Marcos 18 
Aurélio Zanlorenzi (Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia), Marcos 19 
Cláudio Signorelli (Coordenador na qualidade de decano do Curso de Bacharelado em 20 
Saúde Coletiva), Palmira Sevegnani (Coordenadora na qualidade de decana do Curso 21 
de Licenciatura em Educação Física), Paulo Rogério Lopes (Coordenador do Curso de 22 
Tecnologia em Agroecologia) e Ricardo Rodrigues Monteiro (Coordenador do Curso de 23 
Tecnologia em Gestão Imobiliária). A sessão contou ainda com as presenças dos 24 
seguintes Conselheiros Suplentes: Luiz Fernando de Carli Lautert (Vice-Coordenador 25 
do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências 26 
Ambientais – Mestrado Profissional), Rodrigo Rosi Mengarelli (Vice-Coordenador do 27 
Curso de Licenciatura em Geografia) e Thiago Henrique Moreira Goes (Vice-28 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo). Presente 29 
também as servidoras técnica-administrativas Daniela Bianchini de Quadros, Vanessa 30 
Padilha Wosniak, Viviane Eunice Scholze e a discente Jamily Ellem de Souza Piedade, 31 
estagiária do Gabinete da Direção do Setor Litoral. Foram justificadas as ausências 32 
dos-as seguintes Conselheiros-as: Christiano Nogueira (Coordenador do Curso de 33 
Licenciatura em Ciências), Débora Regina Opolski (Coordenadora do Curso de 34 
Licenciatura em Artes), Giselly Brasil (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em 35 
Artes). A Presidenta do Conselho, Professora Doutora Elisiani Vitória Tiepolo, Diretora 36 
do Setor Litoral, cumprimentou a todas e todos e, havendo quórum, declarou aberta a 37 
sessão. Em seguida, como é de praxe, iniciou os trabalhos colocando em discussão e 38 
votação, a ata da reunião do Conselho Setorial, realizada em 12 de agosto de 2020, 39 
cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. Em discussão e 40 
votação, a ata foi aprovada sem restrições e por unanimidade. Informes: A Presidenta 41 
abriu os informes relatando que, em 30 de setembro de 2020, com quatro chapas 42 
inscritas, ocorreu a escolha pelo Colégio Eleitoral da Universidade Federal do Paraná 43 
(UFPR), dos nomes que compuseram a lista tríplice para novo reitor(a) desta 44 
universidade, dentre os quais o Ministério da Educação (MEC) fará a indicação. 45 
Informou que no mesmo ato, foi definida também a lista com os nomes para vice-46 



reitor(a). Na continuidade, comunicou que a lista tríplice para novo reitor(a) da UFPR foi 47 
composta pelos seguintes professores doutores: Ricardo Marcelo Fonseca (primeiro 48 
colocado), Marcos Alexandre dos Santos Ferraz (segundo colocado) e Maria Rita de 49 
Assis Cesar (terceira colocada), podendo ser um destes nomes escolhido como 50 
novo(a) reitor(a) da UFPR. Na sequência, a Presidenta informou que a lista tríplice para 51 
vice-reitor(a) foi composta pelos seguintes professores doutores: Graciela Ines Bolzón 52 
de Muniz (primeira colocada), Nelson Luis Barbosa Rebellato (segundo colocado) e 53 
Regiane Regina Ribeiro (terceira colocada), podendo um destes ser escolhido como 54 
novo(a) vice-reitor(a) da UFPR. Ainda sobre o tema, a Presidenta informou que a 55 
chapa composta pelo candidato a reitor, professor doutor Horácio Tertuliano Filho e a 56 
candidata a vice-reitora, professora doutora Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, 57 
obtiveram a quarta colocação, por isso, não integraram a lista tríplice, enviada para o 58 
Ministério da Educação (MEC). Na continuidade, a Presidenta informou que as 59 
docentes Silvana Cássia Hoeller e Gisele Kliemann são as novas representantes do 60 
Setor Litoral, titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, 61 
Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), mandato 62 
2020-2022. Em seguida, a Presidenta informou que a mesma Comissão eleitoral, que 63 
tratou da Consulta Pública para a escolha dos representantes setoriais junto ao 64 
CEPE/UFPR, dará início à Consulta Pública para a escolha dos representantes 65 
docentes do Setor Litoral da carreira do Magistério Superior e do Ensino Básico, 66 
Técnico e Tecnológico, para o Conselho deste Setor. Ainda sobre o tema, a Presidenta 67 
solicitou o apoio do técnico-administrativo Luiz Eduardo Geara para que o mesmo 68 
fizesse a interlocução com o grupo dos servidores Técnicos Administrativos em 69 
Educação do Setor Litoral, no sentido de incentivá-los a fazer a Consulta Pública para 70 
escolha dos seus representantes junto ao Conselho Setorial. O Vice-Diretor, Professor 71 
Doutor Lourival de Moraes Fidelis, informou que a Diretoria de Desenvolvimento e 72 
Integração dos Campi (Integra), desta universidade, comunicou à Direção do Setor 73 
Litoral, sobre a possibilidade de apresentação de propostas para pleitear recursos 74 
financeiros, por meio de emenda parlamentar. Na sequência, o Vice-Diretor esclareceu 75 
que cada Setor poderá apresentar até cinco propostas, nas quais "poderão ser 76 
apresentados projetos para investimento em obras e/ou aquisição de equipamentos". 77 
Disse que os valores variam de R$ 100.000,00 a R$ 500.000,00 por projeto, contudo, 78 
sugeriu que as propostas fossem planejadas no montante de R$ 100.000,00, por 79 
entender que a chance de serem contempladas é maior. O Vice-Diretor informou que, 80 
uma das propostas, será apresentada pela Direção do Setor, com o objetivo de 81 
angariar recursos para reformas nas dependências do Setor Litoral, tais como: 82 
anfiteatro, entre blocos e espaço para os Centros Acadêmicos. Na continuidade, o 83 
Vice-Diretor sugeriu que as demais propostas deveriam ser condensadas para 84 
contemplar, preferencialmente, as necessidades do coletivo do Setor Litoral. A 85 
Conselheira Palmira Sevegnani perguntou se o Curso de Licenciatura em Educação 86 
Física deveria elaborar a proposta, objetivando a finalização da quadra esportiva do 87 
Setor Litoral. O Vice-Diretor respondeu que a verba para a quadra esportiva já foi 88 
prevista e disse que a obra está parada, por causa da rescisão contratual da empresa 89 
que realizava os serviços. Ficou encaminhado que a Direção do Setor enviará o 90 
formulário da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi (Integra), para as 91 
Coordenações de Cursos e os interessados deverão preencher e encaminhar o mesmo 92 



para a Direção deste Setor, até sexta-feira (09/10/2020). Ficou acordado que, após o 93 
recebimento das propostas, a Direção se reunirá com os possíveis proponentes para 94 
finalização das mesmas e posteriormente encaminhar para a Diretoria de 95 
Desenvolvimento e Integração dos Campi (Integra), desta universidade. Retomando a 96 
palavra, a Presidenta comunicou que foi criado o Comitê de Ética Cientifica das 97 
Humanidades, pelo Setor de Ciências Humanas, em parceria com a Pró-reitora de 98 
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), sendo que o Setor Litoral foi convidado e poderá 99 
indicar um representante titular com respectivo suplente. A Conselheira Daniela 100 
Resende Archanjo sugeriu o nome da professora Luciana Vieira Castilho Weinert. A 101 
Presidenta informou que aguardará até a próxima sexta-feira pelos-as possíveis 102 
interessados-as para definir a representação do Setor Litoral, a qual será informada na 103 
próxima reunião do Conselho. Na sequência, informou que a Seção de Comunicação 104 
do Setor Litoral retomará a apresentação das live "Pra Sair dessa Maré" e 105 
disponibilizou uma enquete, por meio do e-mail da Direção do Setor Litoral, para o 106 
acolhimento de sugestões/temas, cujo prazo vai até as 18 horas da próxima sexta-feira 107 
(09/10/2020). Comunicou que o site da Direção do Setor está sendo reformulado com o 108 
objetivo de ampliar a transparência das informações. Em seguida, informou que no 109 
próximo ano será comemorado o centenário Paulo Freire, enfatizando a necessidade 110 
de mais voluntários para o grupo de trabalho para organização das ações/eventos 111 
comemorativos. A Presidenta informou que a Direção do Setor fez um movimento para 112 
resgatar o histórico das discussões sobre a reestruturação do Setor Litoral, incluindo 113 
conversas com os integrantes da última atualização do organograma do Setor. 114 
Comunicou que será realizada uma Mesa Temática sobre o assunto. A docente Ana 115 
Josefina Ferrari fez um estudo sobre o SIORG e fará uma apresentação com alguns 116 
ensaios sobre a possibilidade de lotação docente, em novas estruturas, tais como a 117 
criação de Departamentos no Setor Litoral. A Presidenta informou que convidou o 118 
Diretor de Desenvolvimento e Integração dos Campi (Integra), professor Helton José 119 
Alves, o qual já confirmou a sua presença. Em seguida, convidou a todos-as para 120 
participarem do referido evento, a ser realizado em 21 de outubro do corrente, às 121 
quatorze horas e trinta minutos, por sessão remota, cujo link seguirá pelos Informes da 122 
Direção. Encerrados os Informes, passou-se à Ordem do Dia com os seguintes 123 
assuntos: 1) Processo nº 23075.041030/2020-50. Assunto: Solicitação de Licença 124 
para Capacitação no país. Interessada: Silvana Marta Tumelero. Relatora: 125 
Conselheira Daniela Resende Archanjo. A Conselheira relatora fez a leitura do seu 126 
parecer, favorável à solicitação de Licença para Capacitação no país, realizado pela 127 
docente Silvana Marta Tumelero, para conclusão do estágio pós-doutoral no Programa 128 
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Santa 129 
Catarina, no período de 17/02/2021 a 17/05/2021. No decorrer da apresentação foi 130 
informado que os encargos didáticos da professora Silvana Marta Tumelero foram 131 
distribuídos igualmente entre os docentes da Câmara Pedagógica do Curso de 132 
Bacharelado em Serviço Social, a mesma da interessada. Após manifestações, a 133 
Presidenta encaminhou para votação e o parecer da Conselheira Daniela Resende 134 
Archanjo, favorável à Licença para Capacitação, solicitado pela docente Silvana Marta 135 
Tumelero, foi aprovado por unanimidade de votos. 2) Processo nº 136 
23075.042607/2020-41. Assunto: Homologação do resultado da 1ª Etapa da 137 
Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Tainá Ribas Melo. 138 



Relatora: Conselheira Helena Midori Kashiwagi. A Conselheira relatora fez a leitura do 139 
seu parecer, favorável a homologação do resultado da 1ª Etapa da Avaliação de 140 
Desempenho em Estágio Probatório, da professora Tainá Ribas Melo, cuja docente, de 141 
acordo com o informado, obteve a pontuação máxima na referida avaliação. Não 142 
havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e o parecer da 143 
Conselheira Helena Midori Kashiwagi foi aprovado por unanimidade de votos. 3) 144 
Processo nº 23075.036011/2020-10. Assunto: Homologação da deliberação ad 145 
referendum nº 47/2020-SL/UAACS referente à aprovação do resultado da 1ª Etapa 146 
da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Viviane Camejo 147 
Pereira. Na continuidade, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão 148 
ad referendum nº 47/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 149 
aprovou/homologou o resultado da 1ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 150 
Probatório da servidora docente Viviane Camejo Pereira. Não havendo manifestações, 151 
a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 47/2020-152 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 4) Processo nº 23075.037143/2020-51. 153 
Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 48/2020-SL/UAACS 154 
referente à aprovação do resultado da 3ª Etapa da Avaliação de Desempenho em 155 
Estágio Probatório. Interessado: Evaldo José Ferreira Ribeiro Júnior. Da mesma 156 
forma que no item anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão 157 
ad referendum nº 48/2020-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 158 
aprovou/homologou o resultado da 3ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 159 
Probatório do servidor docente Evaldo José Ferreira Ribeiro Júnior. Não havendo 160 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 161 
48/2020-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 5) Processo nº 162 
23075.037165/2020-11. Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 163 
53/2020-SL/UAACS referente à aprovação do resultado da 3ª Etapa da Avaliação 164 
de Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Giselly Brasil. Em seguida, foi 165 
submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 53/2020-166 
SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou/homologou o 167 
resultado da 3ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da 168 
servidora docente Giselly Brasil. Não havendo manifestações, a Presidenta 169 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 53/2020-SL/UAACS foi 170 
homologada por unanimidade. 6) Processo nº 23075.048675/2020-13. Assunto: 171 
Homologação da deliberação ad referendum nº 49/2020-SL/UAACS. Ação 172 
extensionista. Interessada: Francéli Brizolla. Na sequência, foi submetida aos 173 
membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 49/2020-SL/UAACS, do 174 
Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação extensionista, 175 
intitulada "Evento de extensão I WEBINÁRIO NADA SOBRE NÓS SEM NÓS, IV 176 
SEMINÁRIO SOBRE INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E DIVERSIDADE DAS PESSOAS 177 
COM DEFICIÊNCIA e III TERTÚLIA NADA SOBRE NÓS SEM NÓS", apresentada pela 178 
docente Francéli Brizolla. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para 179 
votação e a decisão ad referendum nº 49/2020-SL/UAACS foi homologada por 180 
unanimidade. 7) Processo nº 23075.048561/2020-73. Assunto: Homologação da 181 
deliberação ad referendum nº 50/2020-SL/UAACS. Ação extensionista. 182 
Interessada: Tainá Ribas Melo. Da mesma forma que no item anterior, foi submetida 183 
aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 50/2020-SL/UAACS, 184 



do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação 185 
extensionista, intitulada "Curso de extensão: Escrita acadêmica em Saúde Coletiva", 186 
apresentada pela docente Tainá Ribas Melo. Não havendo manifestações, a 187 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 50/2020-188 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 8) Processo nº 23075.048563/2020-62. 189 
Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 51/2020-SL/UAACS. 190 
Ação extensionista. Interessada: Ana Josefina Ferrari. Na continuidade, foi submetida 191 
aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 51/2020-SL/UAACS, 192 
do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação 193 
extensionista, intitulada "Projeto de Extensão Memórias do Reino de Ayrá", 194 
apresentada pela docente Ana Josefina Ferrari. Não havendo manifestações, a 195 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 51/2020-196 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 9) Processo nº 23075.048550/2020-93. 197 
Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 52/2020-SL/UAACS. 198 
Ação extensionista. Interessado: Emerson Joucoski. Na sequência, foi submetida aos 199 
membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 52/2020-SL/UAACS, do 200 
Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta das ações 201 
extensionistas, intitulada "Evento de Extensão VI Simpósio O Xadrez Como Inclusão 202 
Escolar" e os cursos vinculados ao evento, detalhados no processo, apresentados pelo 203 
docente Emerson Joucoski. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou 204 
para votação e a decisão ad referendum nº 52/2020-SL/UAACS foi homologada por 205 
unanimidade. Assim, às quinze horas e quarenta e seis minutos, nada mais havendo a 206 
tratar, a Senhora Presidenta agradeceu a participação de todas e todos e deu por 207 
encerrada a sessão remota, da qual, para constar, eu, Silvana Swiech Bach, secretária, 208 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.  209 


