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

do Paraná, realizada em 07 de abril de 2021. 2 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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. Presentes os(as) Conselheiros(as) 6 

Titulares: Ana Josefina Ferrari (Coordenadora na qualidade de decana do Curso de 7 
Licenciatura em Linguagem e Comunicação), Christiano Nogueira (Coordenador do 8 
Curso de Licenciatura em Ciências), Daniela Resende Archanjo (Coordenadora do 9 
Curso de Bacharelado em Administração Pública), Débora Regina Opolski 10 

(Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes), Gilson Walmor Dahmer 11 
(Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da 12 
Natureza), Helena Midori Kashiwagi (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 13 

em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais – Mestrado Profissional), 14 
José Pedro Da Ros (Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo), 15 

Luiz Augusto Macedo Mestre (Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências 16 
Ambientais), Palmira Sevegnani (Coordenadora na qualidade de decana do Curso de 17 

Licenciatura em Educação Física), Paulo Eduardo Angelin (representante titular dos 18 
docentes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Setor 19 
Litoral), Paulo Gaspar Graziola Junior (Coordenador na qualidade de decano do Curso 20 

de Bacharelado em Informática e Cidadania), Paulo Rogério Lopes (Coordenador do 21 
Curso de Tecnologia em Agroecologia), Ricardo Rodrigues Monteiro (Coordenador do 22 

Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária), Rodrigo Rosi Mengarelli (Coordenador do 23 

Curso de Licenciatura em Geografia), Rodrigo Rossi Horochovski (Coordenador do 24 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável - Mestrado 25 
Acadêmico) e Vinício Oliveira da Silva (Coordenador do Curso de Bacharelado em 26 

Saúde Coletiva). A sessão contou ainda com as presenças dos(as) seguintes 27 
Conselheiros(as) Suplentes: Cláudia Garcia Cavalcante (representante suplente dos 28 
docentes da carreira do Magistério Superior do Setor Litoral), Ehrick Eduardo Martins 29 

Melzer (Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia), Emerson Joucoski 30 
(representante suplente dos docentes da carreira do Magistério do Ensino Básico, 31 

Técnico e Tecnológico do Setor Litoral), Vanessa Marion Andreoli (Vice-Coordenadora 32 
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza). Presente 33 
também a servidora técnica-administrativa Vanessa Padilha Wosniak, secretária do 34 

Gabinete da Direção do Setor Litoral. Foram justificadas as ausências do Vice-Diretor, 35 
Professor Doutor Lourival de Moraes Fidelis, das representantes do Setor Litoral junto 36 

ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE da Universidade Federal do 37 

Paraná - UFPR, Professoras Silvana Cássia Hoeller (Titular) e Gisele Kliemann 38 

(Suplente), dos Conselheiros Antonio Sandro Schuartz (Vice-Coordenador do Curso de 39 
Bacharelado em Serviço Social) e Jayson Azevedo Marsella de Almeida Pedrosa Vaz 40 
Guimarães (representante titular dos docentes da carreira do Magistério Superior do 41 
Setor Litoral). A Presidenta do Conselho, Professora Doutora Elisiani Vitória Tiepolo, 42 
Diretora do Setor Litoral, cumprimentou a todas e todos e, havendo quórum, declarou 43 
aberta a sessão. Em seguida, como é de praxe, iniciou os trabalhos colocando em 44 
discussão e votação, a ata da reunião do Conselho Setorial, realizada em 02 de 45 

dezembro de 2020, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. 46 



Em discussão e votação, a ata foi aprovada sem restrições e por unanimidade. Antes 47 

de abrir para os informes, a Presidenta convidou os participantes para fazer um minuto 48 
de silêncio em homenagem às vítimas da COVID-19. Informes: A Presidenta relatou 49 
sobre a situação das seguintes representações setoriais: 1) Conselho de Curadores 50 
(CONCUR) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi indicada a professora 51 
Cinthia Maria de Sena Abrahão para representar o Setor Litoral, como suplente, sendo 52 

que a titular é a professora Helena Midori Kashiwagi. 2) Comissão Própria de 53 
Avaliação (CPA) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi informado que a 54 
referida Comissão expressou interesse na permanência do atual representante, 55 
professor Emerson Joucoski, por mais um mandato, cujo docente, após ser consultado 56 

pela Direção do Setor Litoral, confirmou o seu interesse e foi respondido no processo 57 
enviado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 3) Comitê Assessor de Extensão 58 
(CAEX), da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, desta universidade. Os 59 

atuais representantes, Professor Rangel Angelotti (Titular) e a Técnica-administrativa 60 
Simone Ferreira Naves Angelin (suplente) manifestaram interesse na permanência e 61 

foram reconduzidos como representantes do Setor Litoral, junto ao referido Comitê, por 62 
02 (dois) anos, a partir de 10 de abril de 2021. Na sequência, o Conselheiro Christiano 63 

Nogueira comunicou que o seu mandato, assim como do suplente, professor Luciano 64 
Fernandes Huergo, junto ao Comitê Assessor de Iniciação Científica (CAIC), da Pró-65 
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), encerra em 17/04/2021. Nesse 66 

contexto, destacou que era necessário indicar novos representantes junto ao referido 67 
Comitê. Não havendo interessados entre os participantes da sessão, a Presidenta 68 

informou que fará consultas entre os docentes do Setor Litoral. Na continuidade, a 69 

Presidenta comunicou que, em 24/03/2021, a Direção do Setor e o Professor Luciano 70 

Fernandes Huergo, coordenador do projeto desenvolvedor do teste laboratorial de 71 
detecção da COVID-19, participaram de reunião com autoridades de diversas esferas 72 

do município de Matinhos, inclusive o prefeito, na qual foi discutida a possibilidade de 73 
estabelecer uma parceria entre o município de Matinhos e a UFPR para produção de 74 
testes para detecção da COVID-19, com o objetivo de testagem em massa da 75 

população. Informou que a deputada Gleisi Hoffmann sinalizou um recurso de R$ 76 
100.000,00 (cem mil reais), por meio de emenda parlamentar, para a Secretaria de 77 

Saúde de Matinhos, para apoiar o projeto. Comunicou que o Secretário de Saúde de 78 
Matinhos solicitou uma sala no Centro Cultural, a qual já é utilizada pelo Plano Diretor, 79 
para uso emergencial, por causa da COVID. Na sequência, a Presidenta comunicou 80 

que a Direção do Setor pretende convidar os membros que compuseram a Comissão 81 
do Centro Cultural, designada na gestão anterior, a saber: Carla Beatriz Franco 82 

Ruschmann, Eduardo Harder, Luiz Eduardo Geara, Luiz Ernesto Brambatti e Priscilla 83 

Hidalgo Santos. Argumentou que era necessário reativar a referida comissão, para a 84 

retomada das discussões sobre a reutilização daquele espaço tão importante para a 85 
comunidade acadêmica do Setor Litoral, ou pensar em outras possibilidades, caso não 86 
seja possível. Ainda com a palavra, disse que hoje participará de reunião com o 87 
prefeito do município de Antonina, como objetivo de estabelecer novas parcerias, 88 
Informou que já existem projetos do Setor Litoral sendo desenvolvidos naquele 89 
município e destacou que a Direção do Setor está à disposição para colaborar na 90 
articulação junto aos prefeitos e secretarias dos demais municípios do litoral. Em 91 

seguida, a Presidenta falou sobre o Seminário "15 anos de Setor LITORAL da UFPR: 92 



conquistas, desafios e possibilidades da educação emancipatória", a ser realizado no 93 

período de 12 a 16 de abril do corrente, para o qual solicitou ampla divulgação. 94 
Informou que as inscrições para participação do evento encerram amanhã (08/04/2021) 95 
e, possivelmente, no mês de maio, será apresentada a síntese e sistematização dos 96 
materiais resultantes das discussões dos grupos de trabalhos. Disse ainda que, o 97 
referido seminário foi caracterizado como evento de extensão, o que possibilitará a 98 

certificação para os participantes. Ainda nos informes, a Presidenta comunicou que a 99 
equipe da Unidade de Creditação da PROEC, juntamente com a Coordenação de 100 
Projetos e Análise Curricular (COPAC) e Coordenadoria de Políticas de Graduação 101 
(COPEG), da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), desta 102 

universidade, participarão na próxima Reunião do Conselho, em 05/05/2021 e farão 103 
esclarecimentos sobre a Creditação da Extensão nos currículos dos cursos de 104 
graduação. Disse que o convite será divulgado pelos informes da Direção e que 105 

contava com a participação e envolvimento de todos(as). O Conselheiro Ehrick 106 
Eduardo Martins Melzer comunicou que no dia 29/04/2021 ocorrerá eleição da 107 

APUF/UFPR e que integra a Chapa 1: Unidade, Democracia e Luta. Em seguida 108 
agradeceu pela atenção e se colocou à disposição para esclarecer dúvidas e acolher 109 

demandas, no sentido de fortalecer o Setor Litoral, na esfera do Sindicato da APUFPR. 110 
A Conselheira Helena Midori Kashiwagi disse que participou da Comissão Especial 111 
para Defesa de Memorial Descritivo, em processo de progressão funcional, da docente 112 

Sandra Simm Rohrich. Parabenizou a referida docente pela conquista e informou que 113 
logo haverá outros docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, deste Setor, 114 

que farão suas defesas. Sugeriu que após o fim da pandemia, o Setor Litoral promova 115 

um Seminário para que todos os professores titulares compartilhem suas experiências 116 

com a comunidade acadêmica. Encerrados os Informes, passou-se à Ordem do Dia 117 
com os seguintes assuntos: 1) Processo nº 23075.010404/2021-76. Assunto: 118 

Homologação do resultado da Consulta Pública para a Coordenação e Vice-119 
Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária, do Setor Litoral, da 120 
UFPR. Interessado: Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária do Setor Litoral, da 121 

UFPR. O Conselheiro Paulo Eduardo Angelin relatou que a Consulta Pública ocorreu 122 
em 29/03/2021, por votação eletrônica, por meio do sistema Helios E-Voting System, 123 

utilizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Comunicou que o processo 124 
eleitoral teve uma chapa inscrita e que foram eleitos os Professores Maurício Cesar 125 
Vitória Fagundes e Helena Midori Kashiwagi, Coordenador e Vice-Coordenadora, 126 

respectivamente, do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária, do Setor Litoral, desta 127 
universidade. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e o 128 

resultado da Consulta Pública, objeto de apreciação neste ato, foi homologado por 129 

unanimidade. 2) Processo nº 23075.071554/2019-31. Assunto: Alteração da nova 130 

redação do artigo 9º do Regimento do NTE Litoral (Núcleo de Tecnologia 131 
Educacional do Setor Litoral). Interessado: Setor Litoral. Na sequência, a Presidenta 132 
apresentou a proposta para alterar a redação do artigo 9 do Regimento do NTE Litoral 133 
(Núcleo de Tecnologia Educacional do Setor Litoral), com o seguinte teor: "Art. 9° - A 134 
entrada de novos membros na comissão coordenadora deverá ser requerida pela 135 
coordenação do NTE à Direção Setorial que, por meio de Edital específico para esse 136 
fim, organizará a seleção. §1º Cada membro poderá permanecer no NTE pelo período 137 

máximo de 4 (quatro) anos. §2º Em caso de desligamento antes do prazo previsto no 138 



parágrafo anterior, o/a interessado/interessada deverá comunicar a coordenação do 139 

NTE, por escrito, devendo o desligamento ser registrado em ata para encaminhamento 140 
da solicitação de revogação da portaria vigente." A Presidenta informou que as 141 
docentes Claudemira Vieira Gusmão Lopes, Daniela Resende Archanjo, Viviane 142 
Camejo Pereira e o docente Clóvis Wanzinack pediram desligamento do NTE Litoral. 143 
Em seguida, comunicou que a Direção do Setor vai publicar um Edital específico, para 144 

manifestação dos(as) interessados(as) e que, a nova composição dos integrantes do 145 
NTE Litoral, será submetida e aprovada nesse Conselho. Na sequência, a Presidenta 146 
fez questão de destacar a importância do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) do 147 
Setor Litoral assim como parabenizou e agradeceu aos ex-integrantes do referido 148 

núcleo, pela exitosa conquista para o Setor Litoral. A Conselheira Daniela Resende 149 
Archanjo, ex-integrante do NTE Litoral, sugeriu que os próximos membros tenham 150 
aptidão técnica, pois quanto a questão institucional de criação e funcionamento, de 151 

acordo com a mesma, já foram desenvolvidos, podendo ser aprimorados. Após 152 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a proposta para alterar a 153 

redação do artigo 9 do Regimento do NTE Litoral, foi aprovada por unanimidade. 3) 154 
Processo nº 23075.009071/2021-32. Assunto: Homologação da decisão ad 155 

referendum nº 18/2021-SL/UAACS, referente a solicitação/indicação de Professor 156 
Visitante. Interessado: Programa de Mestrado em Desenvolvimento Territorial 157 
Sustentável - PPGDTS, do Setor Litoral, da UFPR. Na continuidade, foi submetida aos 158 

membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 18/2021-SL/UAACS, do 159 
Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação do Programa de 160 

Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável - PPGDTS, do Setor Litoral para 161 

a indicação do Prof. Dr. Valdir Roque Dallabrida, aposentado e atualmente vinculado 162 

ao Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade do Contestado – UNC, para o 163 
mesmo vir a desenvolver a atividade de Professor Visitante remunerado, pelo período 164 

de 12 meses, junto ao referido Programa de Mestrado, deste Setor. Após 165 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 166 
18/2021-SL/UAACS, objeto de apreciação neste ato, foi homologada por unanimidade. 167 

4) Processo nº 23075.012181/2021-81. Assunto: Homologação da decisão ad 168 
referendum nº 12/2021-SL/UAACS. Ação extensionista. Interessada: Beatriz Leite 169 

Ferreira Cabral. Em seguida, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a 170 
decisão ad referendum nº 12/2021-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor 171 
Litoral, que aprovou a proposta da ação extensionista intitulada "Evento de Extensão 172 

WEBNÁRIO: Políticas públicas e Turismo de Base Comunitária", apresentada pela 173 
docente Beatriz Leite Ferreira Cabral. Não havendo manifestações, a Presidenta 174 

encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 12/2021-SL/UAACS foi 175 

homologada por unanimidade. 5) Processo nº 23075.012185/2020-60. Assunto: 176 

Homologação da decisão ad referendum nº 13/2021-SL/UAACS. Ação 177 
extensionista. Interessado: José Pedro Da Ros. Da mesma forma que no item 178 
anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 179 
13/2021-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta 180 
da ação extensionista intitulada "Projeto de Extensão Cicloturismo e Turismo de Base 181 
Comunitária - CTBC", apresentada pelo docente José Pedro Da Ros. Não havendo 182 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 183 

13/2021-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 6) Processo nº 184 



23075.012190/2020-72. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 185 

14/2021-SL/UAACS. Ação extensionista. Interessado: Emerson Joucoski. Na 186 
sequência, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum 187 
nº 14/2021-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a 188 
proposta da ação extensionista intitulada "Projeto de Extensão A formação 189 
extracurricular através do uso da prototipagem eletrônica com a plataforma Arduino", 190 

apresentada pelo docente Emerson Joucoski. Não havendo manifestações, a 191 
Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 14/2021-192 
SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 7) Processo nº 23075.012196/2021-40. 193 
Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 15/2021-SL/UAACS. Ação 194 

extensionista. Interessada: Vanessa Fiorini. Seguindo a ordem do dia, foi submetida 195 
aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 15/2021-SL/UAACS, 196 
do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação 197 

extensionista intitulada "Evento de Extensão Capitalismo, Terra e Reforma Agrária: 198 
Brasil um solo que poucos plantam", apresentada pela professora substituta Vanessa 199 

Fiorini, do Curso de Bacharelado em Serviço Social, deste Setor. Não havendo 200 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 201 

15/2021-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 8) Processo nº 202 
23075.012199/2021-83. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 203 
16/2021-SL/UAACS. Ação extensionista. Interessada: Neusa Maria Tauscheck. Na 204 

continuidade, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 205 
referendum nº 16/2021-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 206 

aprovou a proposta da ação extensionista intitulada "Projeto de Extensão Manuais e 207 

materiais didáticos: seus usos no ensino de Geografia e Matemática no Município de 208 

Matinhos - Paraná", apresentada pela docente Neusa Maria Tauscheck. Não havendo 209 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 210 

16/2021-SL/UAACS foi homologada por unanimidade. 9) Processo nº 211 
23075.012200/2021-70. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 212 
17/2021-SL/UAACS. Ação extensionista. Interessada: Gabriela Schenato Bica. Em 213 

seguida, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 214 
17/2021-SL/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta 215 

da ação extensionista intitulada "Programa de Extensão NEA Juçara", apresentada 216 
pela docente Gabriela Schenato Bica. Não havendo manifestações, a Presidenta 217 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 17/2021-SL/UAACS foi 218 

homologada por unanimidade. 10) Processo nº 23075.014264/2021-13. Assunto: 219 
Homologação da decisão ad referendum nº 19/2021-SL/UAACS. Ação 220 

extensionista. Interessada: Mayra Taisa Sulzbach. Por último, foi submetida aos 221 

membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 19/2021-SL/UAACS, do 222 

Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação extensionista 223 
intitulada Evento de Extensão “Live A mulher e o pluripartidarismo: a inexistência de 224 
identidades nas eleições municipais dos municípios do Litoral do Paraná", apresentada 225 
pela docente Mayra Taisa Sulzbach. Não havendo manifestações, a Presidenta 226 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 19/2021-SL/UAACS foi 227 
homologada por unanimidade. Após a submissão das ações extensionistas, previstas 228 
nesta ordem do dia, itens 4 a 10, houve a sugestão de vários Conselheiros para que as 229 

mesmas sejam compartilhadas, em momento oportuno, para a comunidade acadêmica. 230 



Comunicações finais: A Presidenta reiterou o pedido para divulgação do Seminário 231 

"15 anos de Setor LITORAL da UFPR: conquistas, desafios e possibilidades da 232 
educação emancipatória". Assim, às quinze horas e vinte minutos, nada mais havendo 233 
a tratar, a Senhora Presidenta agradeceu a participação de todos(as) e deu por 234 
encerrada a sessão remota, da qual, para constar, eu, Silvana Swiech Bach, secretária, 235 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 236 


