
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA, SETOR
DE CIÊNCIAS EXATAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, reuniram-se sob a
presidência da professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar, chefe do Departamento de Expressão
Gráfica, os professores Luzia Vidal de Souza, Simone da Silva Soria Medina, Zuleica Faria de Medeiros,
Paulo Henrique Siqueira, Elen Andrea Janzen Lor, Emerson Rolkouski, Andrea Faria Andrade, Anderson
Roges Teixeira Góes, Adriana Vaz, Rossano Silva, Márcio Fontana Catapan, Francine Aidie Rossi, Emílio Eiji
Kavamura, Leandro Carlos Fernandes, Arabella Natal Galvão da Silva, Francisco de Alencar, Isabella de
Souza Sierra, Drielle Sanchez Leitner e o servidor técnico Junior Ferri. Reuniu-se de maneira remota, por
meio da ferramenta Teams disponível no Office 365 a professora Deise Maria Bertholdi Costa.
Encontrava-se afastado o professor Márcio Henrique de Sousa Carboni. Jus�ficou sua ausência o
professor Ciro Andrade Siqueira. Havendo quórum foi aberta a sessão. ORDEM DO DIA. 1.Aprovação da
ata da reunião 123. Após discussões a ata foi aprovada por unanimidade. 2.Referendo da alteração na
distribuição de carga horária para o período de 2021/02. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins
Aguiar informou que com a prorrogação do contrato da professora subs�tuta Drielle Sanchez Leitner
algumas alterações na distribuição de carga horária foram realizadas. O professor Emílio Eiji Kavamura
passou a turma CEG012 A para a professora Drielle Sanchez Leitner e assumiu a CEG335 EG junto com o
professor Anderson Roges Teixeira Góes. A professora Zuleica Faria de Medeiros passou a turma CEG012
B para o professor Ciro Andrade Siqueira e ficou com a CD021 EQA que era do professor Márcio Fontana
Catapan. A professora Isabella de Souza Sierra passou a turma CEG001 ELTB para a professora Drielle
Sanchez Leitner e foi fechada uma turma sua da disciplina CEG228+CEG324, ainda abriu uma turma da
disciplina CEG229. O professor Ciro Andrade Siqueira passou a turma CEG001 ELTA para a professora
Drielle Sanchez Leitner. Ao final das mudanças a professora Drielle Sanchez Leitne assumiu as turmas
CEG001 ELTA, CEG001 ELTB e CEG012 A. Alteração de distribuição referendada por unanimidade.
3.Aprovação dos PITs referentes ao período de 2021/02. Após análise e leitura todos os PITs foram
aprovados por unanimidade. 4. Aprovação da inclusão, manutenção das disciplinas opta�vas para o
curso de Matemá�ca e adição curricular, currículo 2006/2012. Processo: 23075.074602/2021-68.
Relator: Emerson Rolkouski. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a palavra ao
professor relator Emerson Rolkouski o qual fez o seguinte relato: “Trata-se os processos de tão somente
manter e atualizar as disciplinas opta�vas já ofertadas para o curso de Matemá�ca, nas modalidades
Licenciatura e Bacharelado. A mo�vação decorre de atender à legislação tendo em vista as mudanças
curriculares no referido curso. Tendo em vista que o processo está devidamente instruído e preenche as
disposições legais, meu parecer e voto é pela sua aprovação”. Aprovado por unanimidade. 5.Aprovação
da inclusão e manutenção das disciplinas opta�vas para o curso de Matemá�ca, versão 2018. Processo:
23075.074569/2021-76. Relator: Emerson Rolkouski. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins
Aguiar passou a palavra ao professor relator Emerson Rolkouski o qual fez o seguinte relato: “Trata-se os
processos de tão somente manter e atualizar as disciplinas opta�vas já ofertadas para o curso de
Matemá�ca, nas modalidades Licenciatura e Bacharelado. A mo�vação decorre de atender à legislação
tendo em vista as mudanças curriculares no referido curso. Tendo em vista que o processo está
devidamente instruído e preenche as disposições legais, meu parecer e voto é pela sua aprovação”.
Aprovado por unanimidade. 6.Aprovação da inclusão e manutenção das disciplinas opta�vas para o
curso de Matemá�ca, versão 2019. Processo: 23075.074570/2021-09. Relator: Emerson Rolkouski. A



professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a palavra ao professor relator Emerson
Rolkouski o qual fez o seguinte relato: “Trata-se os processos de tão somente manter e atualizar as
disciplinas opta�vas já ofertadas para o curso de Matemá�ca, nas modalidades Licenciatura e
Bacharelado. A mo�vação decorre de atender à legislação tendo em vista as mudanças curriculares no
referido curso. Tendo em vista que o processo está devidamente instruído e preenche as disposições
legais, meu parecer e voto é pela sua aprovação”. Aprovado por unanimidade. 7.Aprovação de
afastamento do país do professor Emerson Rolkouski. Processo: 23075.003943/2022-30. Relator: Paulo
Henrique Siqueira. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a palavra ao professor
Paulo Henrique Siqueira o qual fez o seguinte relato: “O professor Emerson Rolkouski solicita o
afastamento do país no período de 29/03/2022 a 04/04/2022, com ônus limitado, para par�cipar do
evento de capacitação "Inves�gación en el Aula de Matemá�ca", promovido pela Secretaria Nacional de
Ciência, Tecnologia e Innovación na cidade do Panamá. O período solicitado já contempla os dias de
trânsito e a carta convite está anexada ao processo SEI. Trata-se de evento de formação de professores de
Matemá�ca que dá con�nuidade à relação internacional com ins�tuições da América Central em uma
área incipiente destes países: a Educação Matemá�ca. O obje�vo da par�cipação do professor Emerson
neste evento é de ampliar o alcance e a colaboração com esses países, fortalecendo vínculos
ins�tucionais da UFPR e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemá�ca.
Meu parecer é favorável à aprovação do afastamento do professor Emerson para par�cipação no evento
solicitado”. Aprovado por unanimidade. 8.Aprovação de disciplinas híbridas para o curso de Expressão
Gráfica. Processos: 23075.007509/2022-29 e  23075.007529/2022-08. Relator: Anderson Roges Teixeira
Góes. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a palavra ao professor Anderson Roges
Teixeira Góes que informou que a coordenação do curso de Expressão Gráfica solicita no processo
23075.007509/2022-29: A) a criação de disciplinas híbridas como espelhos de disciplinas já ofertadas
para o curso de Expressão Gráfica: CEG302H - Desenho Geométrico I – 60h - 25%Ead – proponente prof.
Anderson R. T. Góes; CEG309H-Composição I - 60h - 25%Ead - proponente profa. Andrea F. Andrade;
CEG310H - Composição II - 45h - 33%Ead - proponente profa.Andrea F. Andrade; CEG317H-Introdução à
Arquitetura - 45h - 25%Ead - proponente profa. Francine A. Rossi; CEG319H-Ergonomia - 60h - 47%Ead -
proponente profa. Arabella N. G. da Silva; CEG326H-Projeto de Móveis I - 45h - 31%Ead - proponente
profa. Arabella N. G. da Silva; CEG330H-Projeto de Produto I - 60h - 30%Ead - proponente profa. Arabella
N. G. da Silva; CEG335H-Seminário de Expressão Gráfica - 60h - 25%Ead - proponente prof. Anderson R. T.
Góes; e CEG349H-Tópicos em Projetos de Interiores I - 45h - 31%Ead - proponente profa.Arabella..B)
relação de códigos espelhos:CEG302H e CEG302 - Desenho Geométrico I - 60h; CEG309H e CEG309 -
Composição I - 60h; CEG310H e CEG310 - Composição II - 45h; CEG317H e CEG317 - Introdução à
Arquitetura - 45h; CEG319H e CEG319 – Ergonomia - 60h; CEG326H e CEG326 - Projeto de Móveis I - 45h;
CEG330H e CEG330 - Projeto de Produto I - 60h; CEG335H e CEG335 - Seminário de Expressão Gráfica -
60h; e CEG349H e CEG349 - Tópicos em Projetos de Interiores I - 45h. Já no processo
23075.007529/2022-08 a coordenação solicita: A) solicita atualização das Fichas 1 das disciplinas
descritas a seguir, no que se refere à inclusão de pré-requisitos pelo fato da criação de disciplinas
híbridasCEG311 - FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO VISUAL -  pré - requisitos CEG310 (ou CEG310H);
CEG326 - PROJETO DE MÓVEIS I -  pré - requisitos CEG322 e CEG319 (ou CEG319H); CEG327 - PROJETO DE
MÓVEIS II -  pré - requisitos CEG326 (ou CEG326H); CEG330 - PROJETO DE PRODUTO I -  pré - requisitos
CEG318 e CEG319 (ou CEG319H); CEG331 - PROJETO DE PRODUTO II -  pré - requisitos CEG330 (ou
CEG330H); CEG341 - ILUSTRAÇÃO I -  pré - requisitos CEG308 e CEG310 (ou CEG310H); CEG349 - TÓPICOS
EM PROJETO DE INTERIORES I - pré-requisitos CEG326 (ou CEG326H); CEG352 - TÓPICOS EM PROJETO DE
MÓVEIS I - pré-requisitos CEG326 (ou CEG326H); CEG354 - ERGONOMIA INFORMACIONAL E
USABILIDADE - pré-requisitos CEG319 (ou CEG319H); CEG355 - DESENHO DE JOIAS - pré-requisitos
CEG319 (ou CEG319H); e CEG336 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - pré-requisitos CEG301,
CEG302 (ou CEG302H), CEG303, CEG304, CEG305, CEG306, CEG307, CEG308, CEG309 (ou CEG309H),
CEG310 (ou CEG310H), CEG311, CEG312, CEG313, CEG314, CEG315, CEG316, CEG317 (ou CEG317H),
CEG318, CEG319 (ou CEG319H), CEG320, CEG321, CEG322, CEG323, CEG324, CEG325, CEG326 (ou
CEG326H), CEG327, CEG328, CEG330 (ou CEG330H), CEG331, CEG332, CEG333, CEG334 e CEG335 (ou
CEG335H). B) atualização da Ficha 1 das disciplinas a seguir, re�rando os co-requisitos existentes.CEG330
- PROJETO DE PRODUTO I; e CEG333 - MODELAGEM 3D EM DESIGN; C) atualização da Ficha 1 com a
inclusão de mais uma disciplina como pré-requisito na disciplina. CEG322 - DESENHO ARQUITETÔNICO I -
pré-requisitos CEG306 e CEG307. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 9. Referendo do



relatório anual do Projetos de Extensão Lampi. Relator: Rossano Silva. A professora Bárbara de Cássia
Xavier Cassins Aguiar 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 (Proposta de Trabalho, emi�do em 03/02/2022), e descreve de
forma quan�ta�va as ações do Projeto LAMPI – Laboratório de Modelagem, Proto�pagem e Inovação,
realizadas no ano de 2021. Na descrição do projeto consta como obje�vo geral a: “Prestação de
assessoria em modelagem e proto�pagem, com caráter de produtos e serviços inovadores, à comunidade
interna e externa à UFPR”. Foram a�ngidas diretamente pelo projeto o seguinte público-alvo: alunos do
curso de Expressão Gráfica, 20; alunos do curso de Engenharia Mecânica da UFPR, 5; alunos do curso de
Engenharia Elétrica da UFPR, 15; Alunos do PPGDesign, 6; Alunos do PPGEM, 4; e comunidade,
servidores, professores e alunos, 10. Não foi relatado pessoas a�ngidas de forma indireta. O relatório
aponta também a ar�culação com a modalidade de pesquisa, indicando a atuação junto ao projeto de
pessoas vinculadas: ao mestrado, 4; e ao doutorado, 2. E na modalidade de formação, são indicados o
vínculo de 30 pessoas da graduação e 15 da pós-graduação. Pelo exposto nota-se a que o projeto cumpre
seu obje�vo proposto, assim meu parecer é favorável à aprovação do relatório”. Aprovado por
unanimidade. 10.Referendo do relatório anual do Projeto de Extensão Labinc. Relatora: Elen Andrea
Janzen Lor. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a palavra à professora Elen
Andrea Janzen Lor a qual fez o seguinte relato: “O relatório apresenta os obje�vos e o público-alvo e não
possui alterações em relação à proposta inicial. Está vinculado a três programas: “Meninas nas Exatas”, “A
Semió�ca na interseção dos saberes da Expressão Gráfica e da Engenharia Cartográfica” e “Decifrando
Ilhas Con�nentais”. Em relação às pessoas a�ngidas, foram 52 de forma direta e 500 indiretamente.
Quan�ta�vo este baseado na divulgação em eventos e o número de seus par�cipantes. A ar�culação com
modalidade de pesquisa é com o doutorado, com 8 pessoas vinculadas. Dentre os integrantes estão
professores do Departamento de Expressão Gráfica, uma professora do Departamento de Geomá�ca,
uma professora do Ins�tuto Federal do PR, a prefeitura de Araucária, voluntários do Curso de Pós-
Graduação em Ciências Geodésicas/UFPR, e alunos bolsistas e voluntários do Curso de Bacharelado em
Expressão Gráfica. Como publicações possui quatro capítulos no livro TECNOLOGIA ASSISTIVA Projetos e
Aplicações, publicado em 2021, e dois ar�gos completos em periódicos, um no Bole�m de Ciências
Geodésicas e outro no Interna�onal Journal of Cartography. Considerando o que foi posto, sou de parecer
favorável a aprovação do Relatório anual do LABINC”. Aprovado por unanimidade. 11.Referendo do
relatório anual do Projeto de Extensão “Escolhendo um curso superior por meio das mídias sociais”.
Relatora: Zuleica Faria de Medeiros. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a
palavra à professora Zuleica Faria de Medeiros a qual fez o seguinte relato: “O projeto de extensão
“Escolhendo um curso superior por meio das mídias sociais” foi previsto para ocorrer no período de
01/04/2021 à 31/12/2021. A coordenadora relata não ter havido a�vidades no período. Ela jus�fica o
acúmulo de a�vidades que surgiram em função da pandemia de COVID junto à coordenação do curso de
Expressão Gráfica, onde a mesma era coordenadora. Dado o exposto no relatório, meu parecer é
FAVORÁVEL à sua aprovação”. Aprovado por unanimidade. 12.Aprovação do Projeto  FDA – DEMANDAS
DE FLUXO CONTÍNUO 2021 in�tulado "LAMPI- Laboratório de Modelagem, Proto�pagem e Inovação".
Relatora: Arabella Natal Galvão da Silva. A professora Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar passou a
palavra à professora Arabella Natal Galvão da Silva a qual fez o seguinte relato que se segue: “A proposta
se enquadra na Modalidade 3 – Extensão e Cultura, atendendo o edital de seleção. O Edital FDA -
DEMANDAS DE FLUXO CONTÍNUO 2021 visa ao atendimento de necessidades imprevisíveis e com
urgência rela�va para implantação. Incluem-se, dentre outros: (b) serviços de manutenção e consertos de
equipamentos já instalados (exceto na Modalidade 1). Desta forma, o obje�vo da proposta feita pelo
DEGRAF atende as determinações deste edital, pois trata-se da contratação de serviço de manutenção
das impressoras 3D para o projeto de Extensão Lampi, incluindo mão de obra e peças. A proposta feita
pelo DEGRAF apresenta o coordenador, a jus�fica�va e o orçamento, conforme especificações do edital
de seleção. O valor do orçamento é de 55.141,96, incluindo troca de peças para 9 impressoras, mão de
obra e contrato de manutenção para o período de 12 meses, para 1 impressora. Incluindo-se o
percentual de 8,4% da FUNPAR, o valor final do projeto é de 59.773,88. Considerando-se que o valor
máximo por unidade é de 30.000,00, essa proposta foi feita de maneira conjunta entre o departamento e
a coordenação de Expressão Gráfica. Pela verificação feita em relação ao edital de seleção e estando a
proposta apresentada pelo DEGRAF em conformidade com o edital, meu parecer é favorável à aprovação.
Aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da mesa deixou



livre a palavra e como ninguém dela quis fazer uso, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião, da qual eu, Luciana Klug Madeira Françóia, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada
será assinada pela Presidente, pelos demais par�cipantes e por mim. Curi�ba, 09 de fevereiro de 2022.
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