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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se, de
maneira remota, por meio da ferramenta Teams disponível no Office 365, sob a presidência da professora
Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar chefe do Departamento de Expressão Gráfica, os professores
Deise Maria Bertholdi Costa, Andrea Faria Andrade, Anderson Roges Teixeira Góes, Simone da Silva Soria
Medina, Marcio Fontana Catapan, Elen Andrea Janzen Lor, Emílio Eiji Kavamura, Francine Aidie Rossi,
Zuleica Faria de Medeiros, Leandro Carlos Fernandes, Arabella Natal Galvão da Silva, Isabella de Souza
Sierra, Leandro Carlos Fernandes, Emerson Rolkouski, Rossano Silva. Encontravam-se afastados os
professores Márcio Henrique de Sousa Carboni e Francisco de Alencar. Os professores Adriana Vaz e
Paulo Henrique Siqueira jus�ficaram as suas ausências. Havendo quórum foi aberta a sessão.
EXPEDIENTE. Comunicações: 1)Resultado do Edital FDA – Apoio aos Laboratórios de Ensino de Graduação
e Educação Profissional – ALEGRA: A presidente da reunião passou a palavra à professora Arabella Natal
Galvão da Silva que comunicou que o projeto “Atualização do LAMADE (Laboratório de Matemá�ca e
Desenho) e do LAMIND (Laboratório de Matemá�ca Industrial)” enviado pela coordenação do Curso de
Expressão Gráfica em parceria com as coordenações dos cursos de Matemá�ca, Matemá�ca Industrial e
Esta�s�ca foi aprovado pela Funpar com o valor de R$ 197.897,83. 2) Orçamento: A presidente da
reunião informou que a direção do Setor de Ciências Exatas comunicou que a lei orçamentária ainda não
foi aprovada no congresso e por isso  a UFPR não começou a receber os duodécimos. 3)Plano Anual de
Contratações 2022 (PAC/PGC): A presidente da reunião informou que o plano anual de Contratações
2022 está sendo preenchido no sistema até 01/03/2021 e os docentes que �verem alguma demanda de
compra podem encaminhar o pedido por e-mail para que a demanda seja incluída no plano. 4) Trabalho
remoto: A presidente da reunião informou que a portaria 126 da Reitoria de 22 de fevereiro de 2021
prorroga o prazo de adoção obrigatória do regime de trabalho remoto de 22/02/2021 à 31/03/2021. Os
docentes que apresentarem demandas de compras podem enviar por e-mail ao departamento.
5)Instrução Norma�va SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, de 1º de fevereiro de 2021: A presidente da reunião
informou que com a publicação da Instrução Norma�va SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21, de 1º de fevereiro
de 2021, que estabelece orientações aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da
Polí�ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP de que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de
agosto de 2019, algumas alterações na instrução dos processos de Licença para Capacitação,
afastamentos para estudos e par�cipação em eventos ocorreram. ORDEM DO DIA. 1.Aprovação da Ata da
reunião departamental ordinária 116. Após discussões a ata da 116ª Reunião Departamental foi aprovada
por unanimidade (15 votos). 2.Referendar o relatório anual do Projeto de Extensão Labinc. (OF. 01/2021-
DEGRAF). Relator: Emerson Rolkouski. A presidente passou a palavra ao professor Emerson Rolkouski o
qual fez o seguinte relato “O presente parecer refere-se à apreciação de relatório anual de projeto de
extensão, in�tulado LABINC – Laboratório de Inclusão, coordenado pela professora Andrea Faria
Andrade. De acordo com o relatório o obje�vo geral do projeto é produzir materiais didá�cos, a par�r da
Modelagem Tridimensional, da produção de Animação, da Realidade Virtual e da Proto�pagem Rápida,
voltados ao processo e ensino-aprendizagem de pessoas com deficiências por meio do Desenho
Universal, a fim de promover a inclusão. Possui como público-alvo estudantes, docentes e pesquisadores



da UFPR e de outras ins�tuições, bem como de empresas que demandem assessorias para a produção de
materiais didá�cos voltados ao processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência visual,
audi�va, �sica e mental. O número de pessoas a�ngidas diretamente pelo projeto é de 10 pessoas entre
docentes e alunos do Ensino Médio, Graduação, Mestrado e Especialização. Foram desenvolvidas duas
produções bibliográficas e quatro produtos didá�cos para deficientes visuais e pessoas surdas: livro tá�l,
mapa tá�l, e-book para o alfabeto em LIBRAS para crianças surdas e uma maquete tá�l para o ensino de
relações topológicas no espaço urbano. Do ponto de vista formal, o relatório contempla todos os quesitos
necessários à sua aprovação e na leitura dos obje�vos e dos produtos pode-se perceber o seu mérito.
Pelos mo�vos já expostos, sou de parecer favorável a aprovação do presente relatório anual de projeto
de extensão”. O item foi colocado em votação, sendo referendado por unanimidade (15 votos).
3.Aprovação do relatório de afastamento do professor Márcio Henrique de Sousa Carboni. Processo:
23075.004770/2021-96. Relator: Emílio Eiji Kavamura. A presidente passou a palavra ao professor Emílio
Eiji Kavamura o qual fez o seguinte relato “Título do Projeto: MANUFATURA ADITIVA NA INTEGRAÇÃO
DEESTUDANTES DE AEC DURANTE A GRADUAÇÃO.  Orientador: Prof. Dr. Sérgio Scheer. Programa:
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. O obje�vo principal da pesquisa é desenvolver um
método de integraçãoentre os cursos de Arquitetura, Engenharia Civil e Expressão Gráfica, u�lizando a
Manufatura Adi�va como instrumento de colaboração entre estudantes e, consequentemente, de apoio
ao processo de ensino-aprendizagem. Durante esse desenvolvimento, pretende-se avaliar o método com
sua aplicação em algumas disciplinas destes cursos. "Após a defesa da qualificação em Junho de 2020,
apresentou-se o cronograma de trabalho no úl�mo relatório parcial de afastamento (SEI
23075.034316/2020-89). No relatório é feito uma breve descrição das a�vidades desenvolvidas pelo
Pesquisador.Sendo destacado: “Termo de colaboração para execução de ações para promover ganho de
produ�vidade ecompe��vidade do setor de construção civil - Célula BIM na UFPR”.A UFPR foia única IES
do país escolhida para essa ação, devido (entre outrosmo�vos) as pesquisas existentes e a busca de
integração entre oscursos, contribuindo o  Departamento de Expressão Gráfica muito para tanto.O
professor menciona que houve a necessidade de alteração do cronograma inicial apresentado no
processo de afastamento (SEI 23075.028804/2019-13). Houve aprovação da prorrogação pelo colegiado
do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, pretendendo finalizar a tese no final do segundo
semestre de 2022. As a�vidades e alterações foram ra�ficadas pelo professor orientador. Sendo assim
sou favorável à aprovação do Relatório de Afastamento, com apenas algumas observações: o Programa
de Pós Graduação é  Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, o nome do projeto está
como Doutorado - MANUFATURA ADITIVA NA INTEGRAÇÃO DEESTUDANTES DE AEC DURANTE A
GRADUAÇÃO, enão muito importante: o �tulo do arquivo está como Pós-doutorado. O item foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade (15 votos). 4.Referendar o relatório anual do Projeto de
Extensão Lampi. (OF. 02/2021-DEGRAF). Relator: Rossano Silva. A presidente passou a palavra ao
professor Rossano Silva o qual fez o seguinte relato ”O relatório apresentado pelo professor Marcio
Fontana Catapan, coordenador do projeto de extensão, se apresenta no formato digital do SIGA,
edescreve de forma quan�ta�va as ações do Projeto LAMPI – Laboratório de Modelagem, Proto�pagem e
Inovação, realizadas no ano de 2020. Na descrição do projeto consta como obje�vo geral a: prestação de
assessoriaem modelagem e proto�pagem, com caráter de serviços e produtos inovadores, à comunidade
interna e externa à UFPR. Foram a�ngidas diretamente pelo projeto o seguinte público alvo: alunosdo
curso de Expressão Gráfica, 15; alunos do curso de Engenharia Mecânica daUFPR, 5; alunos do curso de
Engenharia Elétrica da UFPR, 2; Alunos do PPGDesign, 2; Alunos do PPGEM, 2; e comunidade, servidores,
professores ealunos, 3000 (três mil). Descreve-se também que foram a�ngidos indiretamentepelo projeto
3000 (três mil) pessoas que atuam na área de saúde e/ou que estãoexpostas aos riscos do COVID 19.O
relatório aponta também a ar�culação com a modalidade de pesquisa,indicando a atuação junto ao
projeto de pessoas vinculadas: à Iniciaçãocien�fica, 4; ao mestrado, 2; e ao doutorado, 1. E na
modalidade de formação,são indicados o vínculo de quatro pessoas da graduação e 15 da pós-
graduação.Pelo exposto nota-se a ar�culação do projeto de extensão tanto ao atendimentoda
comunidade interna e externa à UFPR, com uma importante ação socialdesenvolvida no contexto da
pandemia do COVID19, assim meu parecer éfavorável à aprovação do relatório.”O item foi colocado em
votação, sendo referendado por unanimidade (15 votos). 5.Aprovação do PVA da professora Andrea Faria
Andrade. Processo: 23075.006819/2021-45. Relator: Zuleica Faria de Medeiros. A presidente passou a
palavra à professora Zuleica Faria de Medeiros a qual fez o seguinte relato “Tendo avaliado o processo nº
23075.006819/2021-45, sobre o Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA), proposto pela professora



Andrea Faria Andrade (SIAD-Matrícula UFPR: 189090), à aluna Neusa Zoe Pulter (GRR20205320), aluna
do Curso de Expressão Gráfica, sou de parecer favorável ao mesmo, tendo em vista que o mesmo cumpre
os requisitos das resoluções nº 76/09 e 27/17 ambos do CEPE, que regem o PVA. O voluntariado será
realizado no período de 05/03 a 05/09 do corrente ano com carga horária semanal de 6h. O mesmo será
realizado no modo remoto.” O item foi colocado em votação, sendo referendado por unanimidade (15
votos). 6.Aprovação do Projeto de Extensão “Escolhendo um curso superior por meio das mídias sociais”.
Coordenadora Arabella Natal Galvão da Silva. Relator: Isabella de Souza Sierra. A presidente passou a
palavra à professora Isabella de Souza Sierra a qual fez o seguinte relato “O projeto de extensão é
in�tulado “Escolhendo o curso superior por meio de mídias sociais”, coordenado pela Professora Arabella
Natal Galvão da Silva, com a par�cipação dos Professores Andrea Faria Andrade e Rossano Silva, que
orientarão alunos da graduação do curso de Expressão Gráfica. O obje�vo do projeto é “Ampliar a
procura por cursos superiores de ins�tuições públicas pouco conhecidas ou menos valorizados no
mercado de trabalho por meio da comunicação estratégica em mídias sociais”. Tendo como jus�fica�va a
pouca procura de cursos menos tradicionais por possível desconhecimento dos alunos de Ensino Médio
sobre esses cursos e como isso afeta a distribuição dos alunos de melhor desempenho nos cursos
superiores. A área de abrangência do projeto é nacional com período de execução de 01/04/2021 à
28/02/2026. A metodologia é dividida em cinco etapas: caracterização do público-alvo, criação de
personas, iden�ficação das mídias sociais, desenvolvimento das publicações que será repe�da a cada
novo curso que se vincule ao projeto e de um piloto, no qual essa metodologia será testada usando como
exemplo o curso de Expressão Gráfica. O projeto se adéqua a todos os Princípios Extensionistas e demais
requisitos definidos pela RESOLUÇÃO Nº57/19 – CEPE, tratando da u�lização de conhecimentos e
habilidades dos professores e dos estudantes que par�ciparão do projeto para a es�mulação da mudança
de hábitos e interação com a sociedade, trabalhando também com a interação entre cursos diferentes de
maneira interdisciplinar. O desenvolvimento do projeto também contribui para a formação dos alunos,
pois, como foi comentado é uma área que é demandada dos formandos e estagiários do curso. Todos os
requisitos definidos pela RESOLUÇÃO Nº57/19 – CEPE são iden�ficados e jus�ficados no projeto, que
ademais é interessante e atual e, por isso, sou de parecer favorável à aprovação do projeto de extensão.”
O item foi colocado em votação, sendo referendado por unanimidade (15 votos). 7.Aprovação do
resultado do Teste Sele�vo para contratação de professor subs�tuto. Processo: 23075.064849/2020-95.
Relator: Anderson Roges Teixeira Góes. A presidente passou a palavra ao professor Anderson Roges
Teixeira Góes o qual fez o seguinte relato “O teste sele�vo teve 23 candidatos inscritos e destes
3inscrições foram indeferidas. Compareceram ao sorteio do ponto para a prova didá�ca8 candidatos e
destes 6 enviaram a prova didá�ca.Considerando o disposto no item 1.1.1 do Edital 29/2021 - PROGEPE,
a Comissão Julgadora considerou habilitados, em ordem de colocação, Drielle Sanchez Leitner, Ciro
Andrade Siqueira, Adriana Alexandria Machado, Carolene Mar�ns Coimbra e André Felipe Ba�stella
Souza. O item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (15 votos). 8.Aprovação de
alteração do plano de trabalho da Pós-Graduação em Experimentação Tridimensional. A presidente da
reunião fez o seguinte relato “Com a licença do professor Francisco de Alencar para tratar de interesses
par�culares, a professora Isabella de Souza Sierra está entrando na equipe de professores da Pós-
Graduação em Experimentação Tridimensional. A professora Isabella ministrará a disciplina: Desenho
convencional e modelagem. Outra alteração foi a saída do professor Paulo Henrique Siqueira por mo�vos
par�culares. O professor Marcio Fontana Catapan ministrará as disciplinas”. O item foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade (15 votos). 9.Aprovação dos PITs dos professores Marcio
Fontana Catapan e Isabella de Souza Sierra. A presidente da reunião fez o seguinte relato “Com as
alterações no plano de trabalho da Pós Graduação em Experimentação Tridimensional, os PITs dos
professores Marcio Fontana Catapan e Isabella de Souza Sierra sofreram alteração. Os PITs contêm os
itens necessários para aprovação como: carga horária de docência na graduação e pós-graduação, carga
horária em pesquisa e/ou extensão, a�vidades administra�vas e a�vidades complementares a docência.
O item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (15 votos). 10. Aprovação da
indicação dos nomes para composição da Comissão de “Planejamento Estratégico do Departamento”. A
presidente da reunião sugeriu que a comissão seja composta pelas docentes Bárbara de Cássia Xavier
Cassins Aguiar, Elen Andrea Janzen Lor, Arabella Natal Galvão da Silva e Andrea Faria Andrade. O item foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (15 votos). 11.Aprovação do pedido de
afastamento do professor Marcio Fontana Catapan. Processo: 23075.008812/2021-68. A presidente da
reunião relatou que o professor Marcio Fontana Catapan solicitou afastamento no período de 16/03/21 a



19/03/21 para par�cipar na cidade de PALOTINA - PR, junto com a coordenação da especialização em
Agronegócio Digital, representado pelo professor Maurício Guy de Andrade, de a�vidades de visitas às
empresas, acompanhamento de projetos tecnológicos e prospecções de oportunidades. O professor
Marcio afirma que quanto aos encargos didá�cos, não haverá prejuízo, pois não estará ministrando aulas
no período de afastamento. O item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade (15
votos). Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, eu, Barbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar, agradeci
a presença de todos, declarei encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata que após aprovação será
assinada por mim e pelos demais presentes.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA KLUG MADEIRA FRANCOIA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 27/08/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BARBARA DE CASSIA XAVIER CASSINS AGUIAR,
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSAO GRAFICA, em 27/08/2021, às 15:38,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ARABELLA NATAL GALVAO DA SILVA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA FARIA ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCINE AIDIE ROSSI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLA DE SOUZA SIERRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON ROLKOUSKI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO CARLOS FERNANDES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/08/2021, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ROGES TEIXEIRA GOES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/08/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMILIO EIJI KAVAMURA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/08/2021, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JUNIOR FERRI, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO, em 30/08/2021, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por ZULEICA FARIA DE MEDEIROS, PROFESSOR 3
GRAU, em 30/08/2021, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELEN ANDREA JANZEN LOR, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/09/2021, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA VIDAL DE SOUZA, PROFESSOR 3 GRAU, em
16/09/2021, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DEISE MARIA BERTHOLDI COSTA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/10/2021, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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