
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho do Setor Litoral, da Universidade 1 
Federal do Paraná, realizada em 17 de dezembro de 2020. 2 
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 3 
na modalidade remota, via plataforma Microsoft Teams (Office365), reuniu-se o 4 
Conselho do Setor Litoral, da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do 5 
Vice-Diretor, Professor Doutor Lourival de Moraes Fidelis. Presente os(as) 6 
Conselheiros(as) Titulares: Ana Josefina Ferrari (Coordenadora na qualidade de 7 
decana do Curso de Licenciatura em Linguagem e Comunicação), Ane Bárbara Voidelo 8 
Mariussi (Coordenadora do Curso de Bacharelado em Serviço Social), Débora Regina 9 
Opolski (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes), Gilson Walmor Dahmer 10 
(Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da 11 
Natureza), Jayson Azevedo Marsella de Almeida Pedrosa Vaz Guimarães 12 
(representante titular dos docentes da carreira do Magistério Superior do Setor Litoral), 13 
José Lannes de Melo (Coordenador do Curso de Bacharelado em Gestão e 14 
Empreendedorismo), José Pedro Da Ros (Coordenador do Curso de Tecnologia em 15 
Gestão de Turismo), Luiz Augusto Macedo Mestre (Coordenador do Curso de 16 
Bacharelado em Ciências Ambientais), Palmira Sevegnani (Coordenadora na qualidade 17 
de decana do Curso de Licenciatura em Educação Física), Paulo Gaspar Graziola 18 
Junior (Coordenador na qualidade de decano do Curso de Bacharelado em Informática 19 
e Cidadania), Ricardo Rodrigues Monteiro (Coordenador do Curso de Tecnologia em 20 
Gestão Imobiliária) e Rodrigo Rosi Mengarelli (Coordenador do Curso de Licenciatura 21 
em Geografia). A sessão contou ainda com as presenças dos(as) seguintes 22 
Conselheiros(as) Suplentes: Carla Daniele Straub (Vice-Coordenadora do Curso de 23 
Bacharelado em Saúde Coletiva), Cláudia Garcia Cavalcante (representante suplente 24 
dos docentes da carreira do Magistério Superior do Setor Litoral), Ehrick Eduardo 25 
Martins Melzer (Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia), Giselly 26 
Brasil (Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes), Luiz Everson da Silva 27 
(Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial 28 
Sustentável - Mestrado Acadêmico), Thiago Henrique Moreira Goes (Vice-Coordenador 29 
do Curso de Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo) e Vanessa Marion Andreoli 30 
(Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da 31 
Natureza). Presente também as representantes do Setor Litoral junto ao Conselho de 32 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE da Universidade Federal do Paraná - UFPR, 33 
professoras Silvana Cássia Hoeller (Titular) e Gisele Kliemann (Suplente), os-as 34 
docentes do Setor Litoral Ana Elisa de Castro Freitas, Carla Beatriz Franco 35 
Ruschmann, Diomar Augusto de Quadros, Francéli Brizolla, Juliana Quadros, Luciana 36 
Ferreira, Michele Louise Schiocchet, os servidores técnico-administrativos Geisiane 37 
Caldeira, Jacques Paul Deschamps e Vanessa Padilha Wosniak. Foram justificadas as 38 
ausências dos(as) seguintes Conselheiros(as): Clóvis Wanzinack (Vice-Coordenador 39 
do Curso de Bacharelado em Administração Pública), Daniela Resende Archanjo 40 
(Coordenadora do Curso de Bacharelado em Administração Pública), Emerson 41 
Joucoski (representante suplente dos docentes da carreira do Magistério do Ensino 42 
Básico, Técnico e Tecnológico do Setor Litoral) Gabriela Schenato Bica (Vice-43 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Agroecologia), Helena Midori Kashiwagi 44 
(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das 45 
Ciências Ambientais – Mestrado Profissional), Paulo Eduardo Angelin (representante 46 



titular dos docentes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 47 
do Setor Litoral), Paulo Rogério Lopes (Coordenador do Curso de Tecnologia em 48 
Agroecologia) e Rodrigo Rossi Horochovski (Coordenador do Programa de Pós-49 
Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável – Mestrado Acadêmico). O 50 
Vice-Diretor, Professor Doutor Lourival de Moraes Fidelis, cumprimentou a todas e 51 
todos e, havendo quórum, declarou aberta a sessão. Em seguida, comunicou que a 52 
Diretora deste Setor, Professora Doutora Elisiani Vitória Tiepolo, estava em férias e, 53 
por isso, a reunião seria presidida por ele. Disse ainda que a Diretora não conduzirá os 54 
trabalhos da mesa, contudo, fez questão de participar da reunião, da qual era bem-55 
vinda. Na sequência, o Conselheiro Rodrigo Rossi Horochovski solicitou a retirada do 56 
processo nº 23075.065097/2020-80, designado para sua relatoria, referente ao primeiro 57 
item da Ordem do Dia. O Conselheiro informou que precisava de mais tempo para 58 
analisar a matéria e também aguardava um documento da servidora docente Cristina 59 
Cardozo. Na sequência, o docente Diomar Augusto de Quadros perguntou quando será 60 
a próxima reunião do Conselho Setorial, sendo informado que a retomada das reuniões 61 
deste colegiado, deverá ocorrer na segunda quinzena de fevereiro de 2021. Em 62 
seguida, o Presidente da sessão submeteu ao Plenário do Conselho Setorial, o pedido 63 
do Conselheiro Rodrigo Rossi Horochovski, para retirar o primeiro item da pauta 64 
(processo nº 23075.065097/2020-80) e submeter na primeira reunião do Conselho 65 
Setorial, em 2021, sendo aprovado por unanimidade. O Conselheiro Rodrigo Rossi 66 
Horochovski agradeceu pelo acolhimento de sua solicitação, comunicou que estava em 67 
férias e retirou-se da reunião. Encerrado os Informes, passou-se à Ordem do Dia com 68 
os seguintes assuntos: 1) Processo nº 23075.065097/2020-80. Assunto: Solicitação 69 
de redistribuição, por reciprocidade, entre as servidoras docentes Cristina 70 
Cardoso, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade Federal do Pampa 71 
(UNIPAMPA) e Francéli Brizolla, pertencente ao quadro de pessoal da 72 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Setor Litoral. Interessadas: Cristina 73 
Cardoso (UNIPAMPA) e Francéli Brizolla (UFPR Setor Litoral).Relator: Conselheiro 74 
Rodrigo Rossi Horochovski. Este processo foi retirado da pauta, a pedido do 75 
Conselheiro relator, conforme registros no início desta sessão e será submetido na 76 
primeira reunião do Conselho Setorial, em 2021. 2) Processo nº 23075.066269/2020-77 
32. Assunto: Solicitação de remoção docente da Câmara Pedagógica do Curso de 78 
Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza para a Câmara 79 
Pedagógica do Curso de Licenciatura em Geografia. Interessada: Neusa Maria 80 
Tauscheck. Relator: Conselheiro Jayson Azevedo Marcella de Almeida Pedrosa Vaz 81 
Guimarães. O Conselheiro relator fez a leitura do seu parecer, favorável à solicitação 82 
de remoção da docente Neusa Maria Tauscheck, da Câmara Pedagógica do Curso de 83 
Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza, deste Setor, para a 84 
Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura em Geografia do Setor Litoral, tendo 85 
como contrapartida para o Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências 86 
da Natureza, a vaga proveniente da aposentadoria do professor Almir Carlos Andrade. 87 
No decorrer do relato, o Conselheiro contextualizou sobre a destinação da vaga do 88 
professor Almir Carlos Andrade, pertencente ao quadro de professores da Câmara 89 
Pedagógica do Curso de Informática e Cidadania (em extinção gradativa), do Setor 90 
Litoral para a Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura em Geografia, deste Setor, 91 
enfatizando a existência de registros em ata, deste Conselho, que trataram do referido 92 



tema e subsidiaram a emissão do parecer. Ao finalizar o relato, o Conselheiro fez 93 
questão de parabenizar a Direção do Setor e os membros do Conselho Setorial, pela 94 
forma respeitosa dispensada ao tratar de acordos já firmados e aprovados pelo 95 
Conselho deste Setor, cuja menção foi endossada pelos Conselheiros Gilson Walmor 96 
Dahmer, Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da 97 
Natureza e Ehrick Eduardo Martins Melzer, Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura 98 
em Geografia. Encerradas as manifestações, o Presidente da sessão encaminhou para 99 
votação o parecer do Conselheiro relator, conforme já informado, favorável à 100 
solicitação de remoção da docente Neusa Maria Tauscheck para o Curso de 101 
Licenciatura em Geografia, tendo como contrapartida para o Curso de Licenciatura em 102 
Educação do Campo - Ciências da Natureza, a vaga proveniente da aposentadoria do 103 
professor Almir Carlos Andrade, cujo parecer foi aprovado por unanimidade. 3) 104 
Processo nº 23075.068404/2020-84. Assunto: Destinação da vaga proveniente da 105 
aposentadoria da servidora docente Sigrid de Mendonça Andersen. Interessado: 106 
Setor Litoral da UFPR. Relatoria: Comissão de alocação de vagas docentes do Setor 107 
Litoral (Diomar Augusto de Quadros, Jacques Paul Deschamps, Juliana Quadros e 108 
Viviane Eunice Scholze). A docente Juliana Quadros relatou que o parecer tinha por 109 
análise, a destinação da vaga proveniente da aposentadoria da servidora docente 110 
Sigrid de Mendonça Andersen. Comunicou que a partir da designação para relatar o 111 
presente processo, os membros da Comissão de alocação de vagas docentes do Setor 112 
Litoral, buscaram o histórico sobre a destinação de vagas docentes do Setor Litoral, 113 
aprovadas no Conselho, para subsidiar o parecer. Nesse contexto, a docente Juliana 114 
Quadros citou trechos da ata da Reunião do Conselho Setorial, realizada em 12 de 115 
dezembro de 2018, que tratou entre outros assuntos, da proposição para utilização do 116 
código de vaga referente à vacância da professora Luciana Monteiro do Nascimento, 117 
do quadro de professores da Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura em Artes, 118 
deste Setor. A docente informou que foi identificado nos encaminhamentos da referida 119 
reunião que o Curso de Licenciatura em Artes não conseguiu utilizar o código de vaga 120 
referente à vacância da professora Luciana Monteiro do Nascimento, por meio de 121 
aproveitamento de concurso válido de outro Setor, desta universidade. Relatou que o 122 
Curso de Licenciatura em Artes cedeu a vaga para o Setor Litoral e que a docente 123 
Luciana Ferreira argumentou naquela oportunidade que necessitava da manutenção do 124 
professor substituto que atendia o referido curso, da contínua colaboração de docentes 125 
de outros cursos do Setor Litoral e que, diante do cenário que se apresentava, o Curso 126 
de Licenciatura em Artes ficava na expectativa da disponibilidade de outra vaga 127 
docente. A docente Juliana Quadros esclareceu que o Conselho aprovou, mas com 128 
uma condição e citou o trecho da ata de 12 de dezembro de 2018, que diz: "na 129 
possibilidade do Curso de Artes deste Setor vir a ser contemplado com uma vaga, que 130 
seja mantido o mesmo perfil previsto na vaga do concurso para o qual a professora 131 
Luciana Monteiro do Nascimento foi nomeada, ou seja, voltado a Educação Especial". 132 
Na continuidade, a docente Juliana Quadros informou que na reunião de 12 de 133 
dezembro de 2018, após amplo debate, o Conselho do Setor Litoral aprovou a 134 
destinação da vaga, referente a vacância da professora Luciana Monteiro do 135 
Nascimento, para aproveitamento de Concurso válido, que resultou na destinação da 136 
vaga para o Curso de Gestão e Empreendedorismo, deste Setor. Finalizando o relato, 137 
a docente Juliana Quadros disse que a partir da referida análise, era do entendimento 138 



dos membros da Comissão de alocação de vagas que a vaga proveniente da 139 
aposentadoria da servidora docente Sigrid de Mendonça Andersen, deverá ser 140 
destinada para o Curso de Licenciatura em Artes, com o mesmo perfil previsto na vaga 141 
do concurso para o qual a professora Luciana Monteiro do Nascimento foi nomeada, 142 
para atendimento da Educação Especial, conforme aprovado por este Conselho 143 
Setorial. Em seguida, o Presidente da sessão abriu a palavra e houve alguns 144 
pronunciamentos, em sua maioria sobre a insuficiência de professores nos cursos 145 
deste Setor e também sobre a necessidade de professores para atuar de forma 146 
transversal nos cursos. A Coordenadora do Curso de Bacharelado de Serviço Social, 147 
Ane Barbara Voidelo Mariussi, informou que necessitava repor com urgência o quadro 148 
docente do referido curso, motivado pela saída da professora Karla Ingrid Cuellar Pinto, 149 
para assumir cargo de Chefia na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, desta 150 
universidade. Declarou que apesar dos esforços, não conseguiu avançar nas 151 
discussões e contava com a intermediação da Direção do Setor, para solucionar a 152 
questão junto a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), solicitando que o seu 153 
pedido fosse registrado. O Presidente da sessão esclareceu que todos os 154 
pronunciamentos eram muito importantes, mas era necessário focar no que estava em 155 
apreciação neste momento, o qual era o parecer da comissão de alocação de vagas, 156 
favorável a destinação da vaga, proveniente da vacância da professora Sigrid de 157 
Mendonça Andersen, para o Curso de Licenciatura em Artes, condicionada a ocupação 158 
por um docente com perfil para atendimento na área da Educação Especial. O 159 
Conselheiro Erick Eduardo Martins Melzer, Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura 160 
em Geografia, sugeriu que a Comissão do Organograma, do qual é membro, poderia 161 
tratar conjuntamente com a Comissão de alocação de vagas, sobre novos desenhos e 162 
arranjos para os Cursos do Setor Litoral. A docente Ana Elisa de Castro Freitas 163 
informou que, pela atual legislação, todas as licenciaturas terão que, gradativamente, 164 
qualificar seus colegiados com vagas na área de Educação Especial. Destacou que 165 
existem concurso público dessa natureza, aberto em algumas universidades do país 166 
(UFRGS, UFSM, UFSCAR). No decorrer das discussões, a docente da Câmara 167 
Pedagógica do Curso de Licenciatura em Artes, Luciana Ferreira, perguntou se na 168 
hipótese de o Curso de Licenciatura em Artes decidir por ceder a vaga proveniente da 169 
aposentadoria da professora Sigrid de Mendonça Andersen, para o Setor Litoral, se o 170 
acordo firmado, no qual condicionou a ocupação da vaga na área de Educação 171 
Especial, prevalecerá em uma próxima vaga que vier a ser destinada ao referido curso 172 
ou se o mesmo ficará livre para utilizar a vaga como achar mais adequado. A docente 173 
Juliana Quadros, da Comissão de alocação de vagas, informou que no seu 174 
entendimento, a partir da cessão da referida vaga para o Setor Litoral utilizar, na área 175 
de Educação Especial, a condicionante deixará de existir em uma futura vaga para o 176 
Curso de Licenciatura em Artes, sendo endossado pelo Presidente da sessão. A 177 
Conselheira Débora Regina Opolski, Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes, 178 
comunicou que levará a discussão para a Câmara Pedagógica do Curso de Artes. O 179 
Presidente da sessão reiterou que o objeto de apreciação, era o parecer da comissão 180 
de alocação de vagas, o qual foi favorável a destinação da vaga, proveniente da 181 
vacância da professora Sigrid de Mendonça Andersen, para o Curso de Licenciatura 182 
em Artes, condicionada a ocupação por um docente da área de Educação Especial, 183 
conforme aprovação do Conselho Setorial. Em seguida, a Conselheira Débora Regina 184 



Opolski, perguntou se a decisão da Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura em 185 
Artes poderia ser enviada por e-mail, sendo disponibilizado no chat desta reunião, o e-186 
mail da Direção do Setor Litoral: dir.ufprlitoral@gmail.com, para o referido 187 
encaminhamento. Encerrada as manifestações, o Presidente da sessão encaminhou o 188 
parecer da Comissão de alocação de vagas, conforme já informado, favorável a 189 
destinação da vaga, proveniente da vacância da professora Sigrid de Mendonça 190 
Andersen, para o Curso de Licenciatura em Artes, condicionada a ocupação por um 191 
docente da área de Educação Especial, sendo aprovado por unanimidade de votos. 192 
Comunicações finais: O docente Diomar Augusto de Quadros solicitou aos 193 
participantes desta reunião para que tomem ciência da minuta sobre a nova Resolução 194 
para Concurso Público (docentes) e se houver sugestões, para que sejam enviadas no 195 
seu e-mail. O referido docente informou que integra a Comissão responsável pela 196 
elaboração da citada Resolução. Por fim, foi realizado um questionamento sobre vagas 197 
docentes para 2021 e o servidor técnico-administrativo Jacques Paul Deschamps, da 198 
Seção de Gestão de Pessoas, deste Setor, respondeu que não havia informações. 199 
Informou que de acordo com orientações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 200 
(PROGEPE), o prazo para provimento de vagas, por meio de aproveitamento de 201 
Concurso Público, era até 31 de dezembro de 2020 e para abertura de Concurso 202 
Público, até 18 de dezembro de 2020. Contudo, fez questão de ressaltar que até o 203 
momento, não havia garantias para a realização do mesmo. Assim, às dezesseis horas 204 
e vinte minutos, nada mais havendo a tratar, o Vice-Diretor, na qualidade de Presidente 205 
desta sessão, agradeceu a participação de todos(as) e deu por encerrada a sessão 206 
remota, da qual, para constar, eu, Silvana Swiech Bach, secretária, lavrei a presente 207 
Ata, que, lida e aprovada, será por todos(as) assinada eletronicamente.  208 


