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

do Paraná, realizada em 29 de maio de 2019. 2 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 3 

horas, na sala multiuso do Setor Litoral da UFPR, reuniu-se o Conselho do Setor 4 

Litoral da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do Vice-Diretor, 5 

Professor Doutor Luis Eduardo Cunha Thomassim. Presentes os Conselheiros 6 

titulares: Ana Luiza Lírio Vieira, Andréa Knabem, Augusto Junior Clemente, Beatriz 7 

Leite Ferreira Cabral, Cinthia Maria de Sena Abrahão, Diomar Augusto de Quadros, 8 

Gilson Walmor Dahmer, Juliane Borges Pereira, Luciana Ferreira, Marcos Aurélio 9 

Zanlorenzi, Palmira Sevegnani, Paulo Eduardo Angelin, Paulo Fonseca Ramos de 10 

Oliveira, Paulo Henrique Carneiro Marques, Rebeka Magno Ribeiro, Roberto 11 

Eduardo Bueno, Silvana Maria Escorsim e Valentim da Silva. A sessão contou 12 

ainda com as presenças dos seguintes Conselheiros suplentes: Cláudia Garcia 13 

Cavalcante, Luís Fernando da Costa Junior, Marcelo Chemin e Marcos Cláudio 14 

Signorelli. Presente o professor doutor Emerson Joucoski, representante do Setor 15 

Litoral junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE da Universidade 16 

Federal do Paraná - UFPR e a Coordenadora Acadêmica do Setor Litoral, servidora 17 

Técnica em Assuntos Educacionais Etienne Cesar Rosa Vaccarelli. Foram 18 

justificadas as ausências dos Conselheiros Judson Gonçalves de Lima e Liliani 19 

Marilia Tiepolo. Havendo quorum, o Vice-Presidente do Conselho do Setor Litoral 20 

da UFPR, Professor Doutor Luis Eduardo Cunha Thomassim declarou aberta a 21 

sessão e justificou a ausência do Diretor do Setor Litoral, Professor Doutor Renato 22 

Bochicchio. Na seqüência foi colocada em discussão e votação a ata da reunião de 23 

20 de março de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Nos informes foi 24 

discutida a possibilidade de mudança na data da realização do Festival de 25 

Interações Culturais e Humanísticas (FICH), prevista para 05 de junho de 2019. 26 

Após amplo debate foi mantida a data do evento conforme já constava no 27 

calendário (05/06/2019) e o mesmo será realizado nas dependências do Setor 28 

Litoral. A Conselheira Ana Luiza Lirio Vieira, representante da categoria estudantil 29 

neste Conselho sugeriu que as escolas do litoral fossem convidadas para o referido 30 

evento, colocando-se à disposição para realizar os contatos. Ainda nos informes, o 31 

Presidente fez a leitura de um comunicado com orientações, a ser divulgado pelas 32 

Pró-Reitorias de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN, Administração 33 

– PRA e Comissão de Acompanhamento do Orçamento do COPLAD, acerca do 34 

“grave momento orçamentário das instituições federais de ensino. Em especial, 35 

daquilo que decorre dos primeiros reflexos do processo de inviabilização 36 

orçamentária para a manutenção do funcionamento da Universidade Federal do 37 

Paraná, a partir dos contingenciamentos determinados pelo Governo Federal.” 38 

Encerrados os Informes, passou-se à Ordem do Dia: 1) Processo nº 39 

23075.035597/2019-53. Assunto: Proposta para contratação e renovação de 40 

contratos de professores substitutos para os cursos do Setor Litoral da 41 

UFPR. Interessado: Setor Litoral da UFPR. Apresentação: Direção do Setor 42 

Litoral da UFPR. A proposta do processo em tela foi elaborada entre a Direção do 43 

Setor, a Seção de Gestão de Pessoas e a Coordenação Acadêmica, ambas deste 44 



Setor, sendo apresentada ao Conselho Setorial da seguinte forma: 1) Proposição 45 

para renovar o contrato dos seguintes professores substitutos, condicionados à 46 

disponibilidade de vagas e a vigência dos respectivos contratos: Ana Flávia Pigozzo 47 

Fedato, Anielly Dalla Vecchia, Cintia Florence Nunes, Danilo Rezende Lopes Filho, 48 

Edinalva Oliveira, Evandro Cardoso do Nascimento, Ewerton Lemos Gomes, 49 

Fernanda Fausto de Almeida, Israel Montesuma Oliveira, José Luiz de Souza 50 

Santos, Letícia Ayumi Duarte, Ringo Bez de Jesus, Rosilene Komarcheski, Suelen 51 

Barboza Eiras de Castro, Suzana Marques Rodrigues Alvares. 2) Destinar um 52 

professor substituto, a ser contratado por meio de abertura ou aproveitamento de 53 

Teste Seletivo vigente, condicionado à disponibilidade de vagas para os seguintes 54 

Cursos do Setor Litoral: Agroecologia e Serviço Social. No decorrer das discussões 55 

foi informado que estão em andamento dois Concursos Públicos para a Carreira do 56 

Magistério Superior, os quais foram abertos para os seguintes Cursos deste Setor: 57 

Serviço Social e Licenciatura em Educação do Campo. Após manifestações, o 58 

Presidente encaminhou para votação e a proposta para contratação e renovação de 59 

contratos de professores substitutos, para os cursos do Setor Litoral da UFPR, foi 60 

aprovada por unanimidade de votos de acordo com as proposições contidas nos 61 

itens 1) e 2) detalhados anteriormente. 2) Processo nº 23075.013201/2019-17. 62 

Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 23/2019-SSL 63 

referente à aprovação da 1ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 64 

Probatório. Interessada: Carla Daniele Straub. Relator: Conselho Setorial. Em 65 

projeção, foi apresentada aos membros do Conselho Setorial a deliberação ad 66 

referendum nº 23/2019-SSL, do Presidente do Conselho do Setor Litoral, para a 67 

homologação do resultado da 1ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 68 

Probatório da servidora docente Carla Daniele Straub, a qual obteve 100 (cem) 69 

pontos no somatório dos fatores da referida avaliação. Não havendo manifestações, 70 

o Presidente encaminhou para votação e a deliberação ad referendum nº 23/2019-71 

SSL foi homologada por unanimidade de votos. Vencida a ordem do dia e após 72 

amplo debate foi elaborada uma "Carta aberta do Conselho Setorial”, sendo 73 

aprovada pela plenária, para divulgação pelos informes, site e redes sociais do 74 

Setor Litoral, em repúdio ao contingenciamento imposto pelo Ministério da 75 

Educação (MEC) de 30% do orçamento destinado ao custeio das Instituições 76 

Federais de Ensino Superior (IFES). Segue na íntegra a redação da nota: "Carta 77 

aberta do Conselho Setorial - O Conselho do Setor Litoral da UFPR vem a público 78 

repudiar o contingenciamento imposto pelo Ministério da Educação (MEC) de 30% 79 

do orçamento destinado ao custeio das Instituições Federais de Ensino Superior 80 

(IFES). Essa medida acarretará em curto prazo na impossibilidade deste Setor de 81 

manter suas atividades, sobretudo, de atender às demandas da comunidade 82 

acadêmica em relação à continuidade de serviços indispensáveis aos estudantes, 83 

tais como o Restaurante Universitário, o transporte universitário, a manutenção dos 84 

contratos com empresas terceirizadas e dos serviços de energia elétrica e água. A 85 

UFPR litoral está presente neste território há mais de uma década, atuando para o 86 

seu desenvolvimento humano e sustentável e atendendo a uma demanda de ensino 87 

superior por muito tempo ignorada. Por isso, convidamos toda a comunidade a se 88 



sensibilizar com o impacto dessa medida sobre as ações da universidade voltadas 89 

ao ensino, à pesquisa e à extensão que repercutirão sobre a sociedade brasileira 90 

em várias dimensões. A universidade se coloca aberta ao diálogo no intuito de 91 

defender e fortalecer a educação pública, de qualidade e laica, um elemento 92 

indispensável para garantir os direitos de cidadania. Por fim, reiteramos 93 

solidariedade a todas as manifestações em defesa das IFES que têm se propagado 94 

na atual conjuntura." Assim, às dezesseis horas e cinqüenta minutos, não havendo 95 

mais manifestações e sem mais nenhum assunto a ser tratado, o Presidente da 96 

sessão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, na qual eu, 97 

Silvana Swiech Bach, secretária, lavrei a presente ata. 98 




