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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 
DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 28 DE JANE IRO DE 2015. 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às nove horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala 51 do prédio da UFPR, Campus Jandaia do Sul, 
reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi presidida pelo 
Presidente em exercício professor André Luiz Gazoli de Oliveira, com a participação 
dos docentes Rafael Germano Dal Molin Filho, Leomara Floriano Ribeiro, Robertino 
Mendes Santiago Junior e Daniel Angelo Longhi. Ainda dos técnicos administrativo 
Maicon Rogério de Souza, Simone Naírne e Leonardo Saque Hecko. Ordem do dia: 
1) MATRÍCULAS NO CONTRATURNO: a)  Do Procedimento:  As matrículas nas 
disciplinas foram requeridas na Coordenação do Curso de Engenharia Agrícola, 
pessoalmente pelo discente, em formulário próprio. No ato do requerimento de 
matrícula em disciplinas no contraturno, o anexou Histórico Escolar com IRA - Índice 
de Rendimento Acadêmico (IRA) do período a fim de justificar seu pedido. O 
requerimento de matrícula no contra turno foi realizado no período de 16 de 
dezembro de 2014 a 16 de janeiro de 2015; b) Requerimentos dos Alunos de 
Engenharia de Agrícola para cursar no período vespe rtino (Engenharia de 
Produção): O Professor Coordenador do curso de Engenharia Agrícola em exercício 
André Luiz Gazoli de Oliveira mencionou que os pedidos realizados pelos alunos de 
Engenharia Agrícola para cursar no período vespertino se deu da seguinte forma:  
*DISCIPLINA JAN003 – Álgebra Linear e Geometria Ana lítica – 03 alunos fizeram 
o pedido de matrícula em contraturno para a disciplina em questão. O professor 
ressalta que a turma da Engenharia do período vespertino não excederia a 
capacidade caso os pedidos fossem deferidos; *DISCIPLINA JAN008 – Expressão 
Gráfica – 08 alunos requereram a matrícula no contraturno. Os requerimentos foram 
deferidos e serão analisados posteriormente pelo Coordenador do Curso de 
Engenharia de Produção para deferimento/indeferimento das matrículas; 
*DISCIPLINA JAN013 – Cálculo Numérico: 03 alunos solicitaram a matrícula no 
contraturno de seu curso. Os requerimentos foram indeferidos e não chegarão ao 
conhecimento do Coordenador do Curso da Engenharia do período vespertino para 
análise de deferimento de matrícula; *DISCIPLINA JAN015 – Física Experimental – 
05 alunos realizaram o pedido de matrícula no contraturno. O coordenador do Curso 
de Engenharia Agrícola deferiu os pedidos realizados pelos alunos. Após, em 
discussão com o Coordenador de Engenharia de Produção, este deferiu os pedidos 
para as devidas matrículas que serão realizadas pela Secretaria Acadêmica dos 
Cursos; c) Pedidos realizados por alunos das Engenharias de  Produção para 
cursar no período Matutino  (Engenharia de Alimentos e Agrícola): b) 
Requerimentos dos Alunos de Engenharia de Produção para cursar no período 
matutino (Engenharia Agrícola e Engenharia de Alime ntos): os pedidos 
realizados pelos alunos de seu curso para cursar no período Matutino se deu da 
seguinte forma: *DISCIPLINA JAN001  – Matemática I  – 06 alunos seriam 
matriculados. A turma de Engenharia de Alimentos teria 53 alunos, assim como a 
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turma de Engenharia Agrícola; *DISCIPLINA JAN002 – Química Geral –  01 aluno 
seria matriculado em uma das Engenharias (Alimentos ou Agrícola) que teria 51 
alunos. *DISCIPLINA JAN013 – Cálculo Numérico – 07 alunos fizeram o pedido de 
matrícula em contraturno para a disciplina em questão. O professor ressalta que as 
turmas não excederiam a capacidade caso os pedidos fossem deferidos. Assim, a 
turma de Engenharia de Alimentos receberia 03 alunos e a Engenharia Agrícola 
receberia 04 alunos, ou vice versa, a critério da matrícula a ser realizada na 
Secretaria Acadêmica. *DISCIPLINA JAN008 – Expressão Gráfica – 04 alunos 
requereram a matrícula no contraturno. O professor sugeriu que alunos fossem 
recebidos em pares nas duas engenharias para não causar impacto. *DISCIPLINA 
JAN015 – Física Experimental – 07 alunos realizaram o pedido de matrícula no 
contraturno. O mesmo da disciplina acima mencionada se repete. O coordenador do 
Curso de Engenharia de Produção deferiu os pedidos realizados pelos alunos. Após, 
em discussão com os Coordenadores das Engenharias de Alimentos e Agrícola, 
estes deferiram os pedidos para as devidas matrículas que serão realizadas pela 
Secretaria Acadêmica dos Cursos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em 
exercício professor André Luiz Gazoli de Oliveira, às dez horas e quinze minutos, 
encerrou a reunião, da qual eu, Simone Naírne, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que vai assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes. 
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