
ATA Nº. 03/2020 DO CONSELHO DO CAMPUS DE CURITIBA II DA UNESPAR. Ao primeiro 

dia do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte, reuniram-se EXTRAORDINARIAMENTE, 

via remoto, por meio do link meet.google.com/vte-ciza-ffb, os membros do Conselho de 

Campus, sob a presidência da Profa. Salete Machado Sirino, Diretora Geral do referido 

Campus, em atendimento ao Edital de Convocação nº 03/2020 e com a presença dos 

Conselheiros, nominados e registrados em lista pela Secretária desta reunião, para tratar da 

pauta constante no citado Edital. Após verificar que havia quórum a presidente iniciou a 

sessão, em primeira chamada, às 08h30min. Os conselheiros Demian Albuquerque Garcia, 

Eduardo Tulio Baggio e Solange Straube Stecz justificaram suas ausências; O Prof. Marcos 

Henrique Camargo representou a Profa. Solange Straube Stecz. A Profa. Salete Sirino iniciou 

a reunião agradecendo a presença dos membros e na sequencia colocou em votação os itens 

da Ordem de Pauta os quais foram aprovados por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1) 

Aprovação da Ata 01/2020 referente a reunião do Conselho de Campus - dia 20/05/20 –

Em regime de votação, foi APROVADA pela maioria, com quatro (04) abstenções. 2) 

Aprovação da Ata 02/2020 referente a reunião do Conselho de Campus - dia 29/07/20 – 

Em regime de votação, foi APROVADA pela maioria, com quatro (04) abstenções. 3) 

Aprovação do PAA 2021, conforme planilha do Centro de Artes: A Profa. Rosemeri Rocha 

fez a apresentação da Planilha PAA 2021 do Centro de Artes; Informou que a falta dos 

recursos para o PAA 2021 inviabilizará muitas atividades e pode prejudicar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão no Campus. Comentou, que será necessárias ações para efetivar 

o repasse dos recursos financeiros para o PAA; Comentou que há um empenho e um desgaste 

na construção do PAA e que os docentes ficam frustrados no caso do corte desses recursos 

pré-definidos e aprovados. Em regime de votação, foi APROVADO por unanimidade o PAA 

2021 do Centro de Artes. 4) Aprovação do PAA 2021, conforme planilha do Centro de 

Música e Musicoterapia: O Agente Universitário Bruno Machado fez a leitura da Planilha do 

PAA 2021 do Centro de Música e Musicoterapia. Profa. Salete Sirino comentou sobre o 

planejamento e execução do PAA anualmente; Informou que na sequencia teremos a 

construção da PLOA 2021, primeiramente no Campus, após a da Unespar e que a mesma 

será analisada e deliberada ainda no presente ano. Em regime de votação, foi APROVADO 

por unanimidade o PAA 2021 do Centro de Música e Musicoterapia. 5) Informes: 5.1 – Profa. 

Mariana Lacerda Arruda informou sobre o “Encontro de Musicoterapia” que foi realizado em 

setembro, de forma virtual, e que contou com a participação de cerca de cem (100) pessoas 

de todo o país e também com a participação de professores da Argentina.       5.2. – Profa. 
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Rosemeri Rocha comentou sobre a dificuldade das coordenações de curso em relação às 

normativas da PRAF para aquisição de materiais e contratação de serviços; Comentou, 

também, que tem dúvida em relação ao Decreto Estadual em relação ao retorno das atividades 

presenciais; A Profa. Salete Sirino informou que passará as informações, sobre o retorno das 

atividades presenciais, após a reunião que as Direções dos Campus terão junto a Reitoria, a 

ser realizada, nesse mesmo dia às 10h30min. 5.3 – Prof. Robson Rosseto informou sobre a 

realização da segunda edição do evento, de forma online, que aconteceu no período de 14 de 

setembro a 02 de outubro, intitulado “EntreFACES e Janelas: Ciclos de flexibilização, 

acolhimento e acontecimentos remotos nas Artes da Cena - Enfrentando os distanciamentos”. 

O evento tem como objetivo promover o encontro e a troca de saberes relacionados às artes 

da cena. Mesmo num momento que nos impõe distâncias físicas e simbólicas, faz-se 

fundamental respondermos com resistência. 5.4 – Prof. Geraldo Henrique Torres Lima 

informou que o Colegiado de Bacharelado em Música Popular está organizando uma “mostra 

de vídeo” para o evento anual do Curso. 5.5 – A discente Larissa Merlo informou sobre a posse 

da nova diretoria do Diretório Acadêmico e que irá enviar, por meio de e-mail à Direção do 

Campus, os nomes dos atuais representantes. 5.6 - A Profa. Andressa Dias Arndt informou 

sobre a realização do Encontro do Grupo de Pesquisa – NEPIM. 5.7 – Profa. Denise Adriana 

Bandeira comentou sobre o prazo de inscrições para o PPGArtes/2021. 5.8 – O Prof. Marcos 

Henrique Camargo informou que as atividades do PPGArtes estão sendo realizadas 

regularmente, de modo on line. 5.9 – Profa Beatriz Avila Vasconcelos informou que as 

atividades do PPG-CINEAV estão sendo realizadas regularmente, de modo on line; Em 

relação ao curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual as aulas estão ocorrendo de forma 

remota, com muito sucesso; Os alunos estão participando com efetividade; O colegiado está 

realizando um planejamento para realização das atividades práticas quando for possível o 

retorno presencial. 5.10 – Prof. Francisco de Assis Gaspar Neto comentou que as atividades 

do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas estão sendo realizadas normalmente e que o 

curso está na fase de qualificação dos TCC´s; Os trabalhos integrados entre as disciplinas 

estão ocorrendo normalmente. 5.11 – Profa. Cintia Veloso disse que o curso de Licenciatura 

em Artes Visuais também está realizando as aulas de modo remoto, nos dois turnos e que a 

presença dos alunos está sendo um sucesso; Comentou, também, que a nova 

regulamentação da pesquisa docente na UNESPAR ficou um pouco mais trabalhosa e todos 

ainda estão se adaptando a nova dinâmica de pesquisa no Campus; A maioria dos colegiados 
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de curso já iniciaram os procedimentos/processos do novo regulamento; Informou que a Profa. 

Ana Gillies assumiu a Seção de Pós-Gradução; As atividades das revistas continuam sendo 

realizadas pela Profa. Cristiane Wosniak e equipe editorial. 5.12 – Profa. Marcia Cristiane 

Dall´Oglio de Moraes informou que os TCC´s do curso de Bacharelado em Artes Cênicas 

começam ainda em 2020, de forma on line, e que há duas qualificações previstas para o ano 

de 2020 e o restante para quando retornarem as aulas presenciais. 5.13 – Prof. Francisco 

Wildt comentou que o Colegiado de Licenciatura em Música finalizou o primeiro semestre, 

tendo iniciado o segundo semestre e está atualmente trabalhando no planejamento de 

reposição das aulas para os alunos que solicitaram a reposição. 5.14 – A Profa. Salete 

Machado Sirino comentou que haverá uma reunião do Conselho de Campus em novembro 

para o planejamento financeiro de 2021 e uma reunião no início de dezembro para 

planejamento do retorno presencial para 2021. Agradeceu a possibilidade de poder participar 

das reuniões de colegiado e NDE´s de todos os cursos. Nada mais havendo para tratar deu-

se por encerrada a reunião e eu, Glaucia Regina Barros Orlandine, secretária deste Conselho 

lavrei a presente ATA que, após lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente da 

sessão, Profa. Salete Machado Sirino, nos termos do Art. 2, inciso II, da Resolução 010/2014–

COU/UNESPAR. 

Presidente : Salete Paulina Machado Sirino 
Secretária : Glaucia Regina Barros Orlandine 
 
TERCEIRA REUNIÃO, 2ª EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO DE CAMPUS - Realizada em 01/10/2020 

LISTA DE PRESENÇA 

Conselheiros(as) 

Salete Paulina Machado Sirino Beatriz Avila Vasconcelos 

Noemi Nascimento Ansay Cintia Ribeiro Veloso da Silva 

Alvaro Henrique Borges  Denise Adriana Bandeira 

Rosemeri Rocha da Silva  Dráuzio Ney Pacheco Fonseca 

Francisco de Assis Gaspar Neto Marcia Cristiane Dall´Oglio de Moraes 

Francisco Koetz Wildt Marcos Henrique Camargo – 

Representando a Profa. Solange Stecz 

Geraldo Henrique Torres Lima Marília Giller 

Mariana Lacerda Arruda Rosane Santos Gonçalves 

Cinthia Kunifas Gurovski Bruno Noronha Machado 

Robson Rosseto Ana Desirée Ramos de Lima 

Mauren Teuber Larissa Merlo 

Tiago Mendes Alvarez Tânia Maria dos Santos 

Alvaro Levis Bitencourt Glaucia Regina Barros Orlandine (Secretária 

do Conselho de Campus) 

Andressa Dias Arndt  
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