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

Paraná, realizada em 11 de agosto de 2021. 2 

Aos onze dias do mês de agosto 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. Presente o Vice-Diretor, Professor Doutor 6 

Lourival de Moraes Fidelis e os(as) Conselheiros(as) Titulares: Adalberto Penha de 7 

Paula (Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da 8 

Natureza), Ane Bárbara Voidelo Mariussi (Coordenadora do Curso de Bacharelado em 9 

Serviço Social), Christiano Nogueira (Coordenador do Curso de Licenciatura em 10 

Ciências), Débora Regina Opolski (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes), 11 

Fábio de Carvalho Messa (Coordenador do Curso de Licenciatura em Linguagem e 12 

Comunicação), Jayson Azevedo Marsella de Almeida Pedrosa Vaz Guimarães 13 

(representante titular dos docentes da carreira do Magistério Superior do Setor Litoral), 14 
José Lannes de Melo (Coordenador do Curso de Bacharelado em Gestão e 15 
Empreendedorismo), José Pedro Da Ros (Coordenador do Curso de Tecnologia em 16 

Gestão de Turismo), Luiz Augusto Macedo Mestre (Coordenador do Curso de 17 

Bacharelado em Ciências Ambientais), Luiz Fernando de Carli Lautert (Coordenador do 18 

Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências 19 

Ambientais – Mestrado Profissional), Maurício Cesar Vitória Fagundes (Coordenador 20 

do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária), Palmira Sevegnani (Coordenadora do 21 
Curso de Licenciatura em Educação Física), Paulo Eduardo Angelin (representante 22 
titular dos docentes da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 23 
do Setor Litoral) e Paulo Rogério Lopes (Coordenador do Curso de Tecnologia em 24 
Agroecologia). A sessão contou ainda com as presenças dos(as) seguintes 25 
Conselheiros(as) Suplentes: Antonio Sandro Schuartz (Vice-Coordenador do Curso de 26 

Bacharelado em Serviço Social), Carla Daniele Straub (Vice-Coordenadora do Curso 27 

de Bacharelado em Saúde Coletiva), Clóvis Wanzinack (Vice-Coordenador do Curso de 28 
Bacharelado em Administração Pública), Ehrick Eduardo Martins Melzer (Vice-29 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia), Helena Midori Kashiwagi (Vice-30 

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária), Luiz Everson da Silva 31 
(Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial 32 
Sustentável – Mestrado Acadêmico) e Marcelo Cunha Varella (Vice-Coordenador do 33 
Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza). Presentes 34 
também os(as) docentes do Setor Litoral Carla Beatriz Franco Ruschmann, Giselle 35 
Ávila Leal de Meirelles, Margio Cezar Loss Klock, Silvana Cássia Hoeller 36 
(representante do Setor Litoral junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 37 
CEPE da Universidade Federal do Paraná – UFPR), Robson de Oliveira, Tainá Ribas 38 
Melo, Viviane Camejo Pereira e as servidoras técnicas-administrativas Tânia Mara 39 
Tomchak Lima e Vanessa Padilha Wosniak. Foram justificadas as ausências dos 40 

Conselheiros Emerson Joucoski (representante suplente dos docentes da carreira do 41 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Setor Litoral), Luciano 42 
Fernandes Huergo (Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências 43 
Ambientais) e Vinício Oliveira da Silva (Coordenador do Curso de Bacharelado em 44 
Saúde Coletiva). A Presidenta do Conselho, Professora Doutora Elisiani Vitória Tiepolo, 45 
Diretora do Setor Litoral, cumprimentou a todas e todos e, havendo quórum, declarou 46 



aberta a sessão. Em seguida, como é de praxe, iniciou os trabalhos colocando em 47 

discussão e votação, a ata da reunião do Conselho Setorial, realizada em 10 de março 48 

de 2021, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros. Em 49 

discussão e votação, a ata foi aprovada sem restrições e por unanimidade. Informes: 50 

Na abertura dos informes, a Presidenta falou sobre a campanha “Vacina UFPR” e, na 51 

sequência, passou a palavra para o Professor Luciano Fernandes Huergo, o qual 52 

apresentou sua pesquisa sobre os testes para COVID. Ao término da apresentação, o 53 

referido docente fez questão de agradecer o apoio prestado pela Direção do Setor 54 

Litoral, assim como pela Seção de Atenção e Promoção da Saúde (SAPS) e Seção de 55 

Tecnologia da Informação (STI), deste Setor. A Presidenta lembrou que amanhã 56 

haverá reunião com os Coordenadores de cursos do Setor e pediu para que sejam 57 

enviadas as planilhas sobre encargos didáticos e Professores Substitutos aos cuidados 58 

da Coordenadora Acadêmica, Viviane Eunice Sholze. Em seguida, informou sobre as 59 

articulações que estão sendo realizadas junto aos municípios de Matinhos, Antonina, 60 
Tijucas do Sul e Morretes, as quais têm o objetivo de estabelecer parcerias com a 61 
UFPR Setor Litoral. Ainda com a palavra, comunicou que a Professora Helena Midori 62 

Kashiwagi pediu para deixar a representação (titular), do Conselho de Curadores 63 

(CONCUR/UFPR), por motivos de saúde e que a Professora Cinthia Maria de Sena 64 

Abrahão assumirá a condição de titular, conforme prevê o regimento do referido 65 

Conselho. Disse ainda que será necessário indicar um(a) suplente para a 66 

representação do Setor Litoral para o referido Conselho, contudo não houve nenhuma 67 
candidatura durante essa sessão. A Professora Carla Beatriz Franco Ruschmann, 68 
integrante da Comissão do Organograma, informou que foram recebidas as respostas 69 
das Câmaras Pedagógicas dos cursos do Setor Litoral e que, em breve, a Comissão 70 
estará agendando com as referidas instâncias, com os servidores técnicos e servidoras 71 
técnicas deste setor para aprofundamento sobre o tema. Encerrados os Informes, 72 

passou-se à Ordem do Dia com os seguintes assuntos: 1) Processo nº 73 

23075.030193/2021-98. Assunto: Homologação do resultado da 2ª Etapa da 74 
Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório. Interessada: Viviane Camejo 75 
Pereira. Foi submetida aos membros do Conselho do Setor Litoral, o resultado da 2ª 76 

Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da servidora docente 77 
Viviane Camejo Pereira, integrante da Câmara Pedagógica do Curso de Licenciatura 78 
em Educação do Campo - Ciências da Natureza, a qual obteve a pontuação máxima na 79 
referida avaliação. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para 80 
votação e o resultado da avaliação da citada docente foi homologado por unanimidade. 81 
2) Processo nº 23075.038780/2021-25. Assunto: Solicitação para abertura de nova 82 
turma (2022) do Curso de Especialização em Questão Social pela Perspectiva 83 
Interdisciplinar. Interessado: Curso de Especialização em Questão Social pela 84 
Perspectiva Interdisciplinar, do Setor Litoral, da UFPR. Relator: Conselheiro Paulo 85 
Eduardo Angelin. O relator fez a leitura do seu parecer, favorável a abertura de nova 86 

turma (2022), do Curso de Especialização em Questão Social pela Perspectiva 87 
Interdisciplinar, do Setor Litoral. O Conselheiro Paulo Eduardo Angelin informou que a 88 
equipe para a nova turma (2022) apresentava a seguinte composição: Coordenadora: 89 
Profa. Dra. Giselle Ávila Leal de Meirelles, Vice-Coordenador: Prof. Dr. Robson de 90 
Oliveira, Secretária: Tânia Mara Tomchak Lima. Disse que as aulas serão ministradas, 91 
predominantemente, por docentes efetivos do Setor Litoral, tendo a participação de 92 



convidados externos. Foram apresentadas características da proposta, entre as quais: 93 

a) o Curso proposto é gratuito, credenciado como “estável” e a renovação encontra-se 94 

vigente até 2021; b) Carga horária de 380 horas/aula; c) Início do curso previsto para 95 

09/04/2022 e término das disciplinas em 23/08/2023; d) Oferta de 60 (sessenta) vagas; 96 

e) Das aulas: "As aulas serão realizadas via remota, enquanto perdurar a pandemia da 97 

COVID-19 e na modalidade híbrida quando ocorrer o retorno progressivo do ensino 98 

presencial. As aulas serão realizadas semanalmente, aos sábados, no horário das 8h 99 

às 12h e das 14h às 18h, somando 8 horas/aula semanais, de forma assíncrona e 100 

síncrona com a utilização da plataforma Microsoft Teams para as aulas síncronas". f) 101 

Do público alvo: “Este curso é destinado, prioritariamente, a Assistentes Sociais, 102 

servidores técnico-administrativos da UFPR e Professores da rede pública do litoral do 103 

Paraná. Deve atender ainda, profissional de áreas afins, especialmente do litoral do 104 

Paraná e regiões vizinhas”. Após manifestações, a Presidenta encaminhou para 105 

votação e o parecer do Conselheiro Paulo Eduardo Angelin, favorável a proposta para 106 
abertura de nova turma (2022) do Curso de Especialização em Questão Social pela 107 
Perspectiva Interdisciplinar, do Setor Litoral, foi aprovado por unanimidade. Ainda sobre 108 

o tema, a docente Giselle Ávila de Leal Meirelles informou que a proposta apresentada 109 

para concorrer ao FDA, com o propósito de fortalecer o referido curso de 110 

Especialização e apoiar outros cursos, foi contemplada. Pediu o apoio da Direção do 111 

Setor para que os equipamentos obtidos pelo referido FDA tenham um lugar seguro 112 

para serem guardados, dando destaque à tela interativa que será utilizada, 113 
possivelmente, na sala Paulo Freire (espaço multiuso). 3) Processo nº 114 
23075.028711/2021-11. Assunto: Descontinuidade do Curso de Tecnologia em 115 
Gestão Imobiliária, do Setor Litoral, da UFPR. Interessado: Curso de Tecnologia em 116 
Gestão Imobiliária, do Setor Litoral, da UFPR. Relator: Conselheiro José Lannes de 117 
Melo. O Conselheiro procedeu à leitura do seu parecer, concluindo nos seguintes 118 

termos: “O presente processo não exibe descumprimentos legais. Pelas condições 119 

expostas e não havendo condições de reversão do seu quadro de insuficiências, a 120 
extinção do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária deve ser aprovada, passando o 121 
mesmo para processo “em extinção”, que se dá paulatinamente, até o cumprimento do 122 

último dever de integralização curricular, para, então, determinar-se “extinto”; por 123 
consequência, devem ser também aprovadas as decisões de suspensão da oferta de 124 
vagas e da não atualização do Projeto Pedagógico do curso. É este o parecer". Em 125 
seguida, a Presidenta e o Vice-Presidente do Conselho fizeram um breve 126 
pronunciamento e, na sequência, passaram a palavra para o Coordenador e a Vice-127 
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária, professores Maurício 128 
Cesar Vitória Fagundes e Helena Midori Kashiwagi, os quais informaram que foram 129 
esgotadas as tentativas para evitar a solicitação de descontinuidade do referido curso. 130 
O Conselheiro Maurício Cesar Vitória Fagundes esclareceu que foram consideradas as 131 
seguintes situações ou insuficiências para a decisão do colegiado, que resultou na 132 

solicitação de descontinuidade do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária: a) falta 133 
de professores do núcleo específico do referido curso; b) a inexistência de perspectiva 134 
para realização de Concurso Público; c) a remoção temporária de dois professores; d) 135 
a ausência recente de assessor de curso; e) a falta de laboratório; f) a redução de 136 
candidatos na procura pelo citado curso. Na continuidade, a Conselheira Helena Midori 137 
Kashiwagi agradeceu à Direção do Setor pelo apoio nas tratativas com o tema e 138 



também ao Conselheiro relator, pelo seu cuidado em consultar o colegiado do referido 139 

curso para fundamentação do seu parecer. Disse ainda que os professores do Curso 140 

de Tecnologia em Gestão Imobiliária irão, paulatinamente, com o apoio da Direção do 141 

Setor, migrar para outros cursos do Setor Litoral. Encerradas as manifestações, a 142 

Presidenta encaminhou para votação o parecer do Conselheiro José Lannes de Melo, 143 

favorável à solicitação de extinção gradativa do Curso de Tecnologia em Gestão 144 

Imobiliária, deste Setor, assim como da suspensão da oferta de vagas e da não 145 

atualização do Projeto Pedagógico do referido curso, sendo aprovado por unanimidade. 146 

4) Processo nº 23075.035361/2021-31. Assunto: Homologação da deliberação ad 147 

referendum nº 51/2021-LT/UAACS. Afastamento para estudo. Interessada: Daniela 148 

Resende Archanjo. Na sequência, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a 149 

decisão ad referendum nº 51/2021-LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor 150 

Litoral, que aprovou a solicitação de afastamento para estudo fora do país, da 151 

professora Daniela Resende Archanjo, para a mesma cursar Pós-Doutorado no 152 
Programa de Cidadania Bilíngue, da UNIVERSITY OF NORTH TEXAS AT DALLAS, em 153 
Dallas/Texas, nos Estados Unidos da América, no período de 01/09/2021 a 31/07/2022, 154 

com ônus limitado. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para 155 

votação e a decisão ad referendum nº 51/2021-LT/UAACS, foi homologada por 156 

unanimidade. 5) Processo nº 23075.035236/2021-21. Assunto: Homologação da 157 

decisão ad referendum nº 52/2021-LT/UAACS. Afastamento para estudo. 158 

Interessada: Silvana Maria Escorsim. Na continuidade, foi submetida aos membros do 159 
Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 52/2021-LT/UAACS, do Plenário do 160 
Conselho do Setor Litoral, que aprovou a solicitação de afastamento para estudo no 161 
país, da professora Silvana Maria Escorsim, para a mesma cursar Pós-Doutorado no 162 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), na Universidade Federal do 163 
Rio de Janeiro – UFRJ, no período de 01/09/2021 a 31/08/2022, com ônus limitado. 164 

Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 165 

referendum nº 52/2021-LT/UAACS, foi homologada por unanimidade. 6) Processo nº 166 
23075.033944/2021-28 / 23075.038979/2021-53. Assunto: Homologação da decisão 167 
ad referendum nº 59/2021-LT/UAACS que homologou o resultado da Consulta 168 

Pública para a Coordenação e Vice-Coordenação do Curso de Bacharelado em 169 
Administração Pública, do Setor Litoral, da UFPR. Interessado: Curso de 170 
Bacharelado em Administração Pública, do Setor Litoral, da UFPR. Na sequência, foi 171 
submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 59/2021-172 
LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que homologou o resultado da 173 
Consulta Pública para escolha do Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 174 
Bacharelado em Administração Pública, deste Setor, cujo processo eleitoral, com 175 
chapa única, elegeu os seguintes docentes: Clóvis Wanzinack (Coordenador) e Mayra 176 
Taisa Sulzbach (Vice-Coordenadora). Não havendo manifestações, a Presidenta 177 
encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 59/2021-LT/UAACS foi 178 

homologada por unanimidade. 7) Processo nº 23075.027275/2021-55. Assunto: 179 
Homologação da decisão ad referendum nº 58/2021-LT/UAACS. Proposta para 180 
celebração de Acordo de Transferência de Material para fins de pesquisa. 181 
Interessado: Luciano Fernandes Huergo. Seguindo a ordem do dia, foi submetida aos 182 
membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 58/2021-LT/UAACS, do 183 
Plenário do Conselho do Setor Litoral que, aprovou a proposta para celebração de 184 



Acordo de Transferência de Material (Teste Colorimétrico de detecção de anticorpos 185 

para SARS-Cov-2, pelo método de Elisa), entre a Universidade Federal do Paraná e o 186 

Instituto Nacional de Investigação em Saúde, de Luanda/Angola, cujo órgão daquele 187 

país manifestou interesse em receber o Teste Colorimétrico de detecção de anticorpos 188 

para SARS-Cov-2, pelo método de Elisa, da UFPR “com o propósito de serem usados 189 

no programa de pesquisa relacionado à identificação e quantificação de anticorpos em 190 

pessoas vacinadas”. Encerradas as manifestações, a Presidenta encaminhou para 191 

votação e a decisão ad referendum nº 58/2021-LT/UAACS, objeto de apreciação nesse 192 

ato, foi homologada por unanimidade. 8) Processo nº 23075.036129/2021-11. 193 

Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 53/2021-LT/UAACS. Ação 194 

extensionista. Proponente: Claudemira Vieira Gusmão Lopes. Na continuidade, foi 195 

submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 53/2021-196 

LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a proposta da ação 197 

extensionista intitulada “Projeto de Extensão Diálogos de saberes: educação, saúde e 198 
cidadania junto aos povos do campo, águas e florestas”, apresentada pela docente 199 
Claudemira Vieira Gusmão Lopes. Não havendo manifestações, a Presidenta 200 

encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 53/2021-LT/UAACS foi 201 

homologada por unanimidade. 9) Processo nº 23075.036130/2021-45. Assunto: 202 

Homologação da decisão ad referendum nº 54/2021-LT/UAACS. Ações 203 

extensionistas. Proponente: Emerson Joucoski. Da mesma forma que no item 204 

anterior, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum nº 205 
54/2021-LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou as 206 
propostas das ações extensionistas intituladas “Feira regional de ciências do Litoral do 207 
Paraná" e "A formação extracurricular através do uso da prototipagem eletrônica com a 208 
plataforma Arduino”, apresentadas pelo docente Emerson Joucoski. Não havendo 209 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 210 

54/2021-LT/UAACS foi homologada por unanimidade. 10) Processo nº 211 

23075.036135/2021-78. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 212 
55/2021-LT/UAACS. Ação extensionista. Proponente: Emerson Joucoski. Seguindo a 213 
ordem do dia, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 214 

referendum nº 55/2021-LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 215 
aprovou a proposta da ação extensionista intitulada “Curso de Extensão Formação 216 
continuada em práticas em Educação Ambiental”, apresentada pelo docente Emerson 217 
Joucoski. Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a 218 
decisão ad referendum nº 55/2021-LT/UAACS foi homologada por unanimidade. 11) 219 
Processo nº 23075.037739/2021-31. Assunto: Homologação da decisão ad 220 
referendum nº 56/2021-LT/UAACS. Ação extensionista. Proponente: Gisele 221 
Kliemann. Em seguida, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad 222 
referendum nº 56/2021-LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que 223 
aprovou a proposta da ação extensionista intitulada “Evento de Extensão - Exposição 224 

Contemporâneas”, apresentada pela docente Gisele Kliemann. Não havendo 225 
manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad referendum nº 226 
56/2021-LT/UAACS foi homologada por unanimidade. 12) Processo nº 227 
23075.037741/2021-19. Assunto: Homologação da decisão ad referendum nº 228 
57/2021-LT/UAACS. Ação extensionista. Proponente: Gilberto da Silva Guizelin. Na 229 
sequência, foi submetida aos membros do Conselho Setorial a decisão ad referendum 230 



nº 57/2021-LT/UAACS, do Plenário do Conselho do Setor Litoral, que aprovou a 231 

proposta da ação extensionista intitulada “Projeto de Extensão Núcleo de Comunicação 232 

Popular - Lecampo UFPR Litoral”, apresentada pelo docente Gilberto da Silva Guizelin. 233 

Não havendo manifestações, a Presidenta encaminhou para votação e a decisão ad 234 

referendum nº 57/2021-LT/UAACS foi homologada por unanimidade. Assim, às 235 

dezesseis horas, nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidenta agradeceu a 236 

participação de todos(as) e deu por encerrada a sessão remota, da qual, para constar, 237 

eu, Silvana Swiech Bach, secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por 238 

todos assinada eletronicamente. 239 


