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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CUR SO DE 
ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBR O DE 2014. 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às treze horas e 
onze 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 coordenador, 
professor André Luiz Justi, com a participação dos docentes Daniel Angelo Longhi, 
Juliana Verga Shirabayashi, Ana Claudia Nogueira Mulati, Raimundo Alberto Tostes, 
Robertino Mendes Santiago Junior, Leomara Floriano Ribeiro, Fábio Meurer. Ainda 
dos técnicos administrativos Simone Naírne, Maicon Rogério de Souza e do discente 
Leonardo Mamede Cavecchia. Ausência justificada dos docentes Leda Maria 
Saragiotto Colpini e Maycon Diego Ribeiro; Ordens do dia: 1)  ATA:  Leitura e 
aprovação da Ata da sexta reunião do Colegiado, realizada no dia 31 de outubro de 
2014. A leitura se deu pelo coordenador do curso, tendo a aprovação de todos; 2) 
Aula Magna: Aprovação da indicação do Professor Walter Antonio Bazzo para aula 
Magna do início do ano letivo de 2015. O Professor Rafael Germano Dal Molin Filho 
leu a apresentação do Currículo do professor indicado na Plataforma Lattes. 
“Graduação em Engenharia Mecânica (1978), mestrado em Engenharia Mecânica 
(1980) e doutorado em Educação (1998) todos pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Atualmente é professor Associado III na UFSC no Curso de Graduação em 
Engenharia Mecânica e no Programa de Pós Graduação em Educação Científica e 
Tecnológica (PPGECT). Fundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Tecnológica (NEPET) é hoje seu coordenador. Autor de vários livros possui 
experiência na área da Educação, com ênfase em Métodos e Técnicas de Ensino, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Tecnológica, CTS, 
Educação em Engenharia, Aspectos Didáticos e Aprendizado Tecnológico”. O 
Professor Rafael mencionou que a formação deste professor vem de encontro com 
todos os cursos. O Professor Fábio Meurer levantou a questão de que o diretor do 
campus realizou verbalmente esse mesmo convite ao Senador Álvaro Dias. O 
docente Raimundo Alberto Tostes sugeriu confirmar diretamente com o Professor 
Roberto Pettres se isso ocorreu, a fim de que possam dar andamento no feito; 3) 
Calendário Acadêmico:  Alteração - Possível mudança no calendário acadêmico de 
2015 – iniciar período letivo mais cedo para evitar exames em janeiro. O Professor 
coordenador do curso mencionou que o Servidor Elias Naor da UFPR do Setor 
Palotina realizou a alteração do Calendário Escolar com o objetivo de que os 
exames finais não sejam aplicados em janeiro. O Professor Daniel Angelo Longhi 
solicitou para verificarem se é possível a realização do feito para cursos com 
duração de 18 semanas no Campus UFPR Jandaia do Sul. Ressaltou a importância 
da alteração, tendo em vista que a maioria dos acadêmicos residirem em outros 
estados e irem passar as festas de fim de ano junto de seus familiares e depois 
terem que retornar para os exames finais. O Professor Fábio Meurer ficou 
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encarregado de realizar a pesquisa e repassá-la numa próxima reunião do 
Colegiado. Todos cientes e anuentes; 4) Das Comissões: a) Comissão Local de 
Atividade Formativa; b) Comissão Local de Estágio ; Composição: Ficou 
designado na reunião que seriam encaminhadas cartas-convites para Composição 
Preliminar Local de Atividade Formativa aos Professores Rogério Ferreira da Silva e 
Maycon Diego Ribeiro; para composição da Comissão Preliminar Local de Estágio, 
cartas-convites para os docentes Raimundo Alberto Tostes, Leomara Florindo 
Ribeiro, Valquíria de Moraes Silva e Carlos Eurico Galvão Rosa; 7) Periodização e 
adição de disciplinas:  Alteração dos cursos do campus UFPR em Jandaia do Sul. 
Ajuste no plano de periodização de disciplinas das Engenharias (códigos JAN): 
Permutação das disciplinas JAN005 – Gestão de Pessoas e JAN010 – Introdução à 
prática profissional: na periodização atual, as disciplinas eram ofertadas no primeiro 
e segundo períodos, respectivamente. Com a permutação, a disciplina JAN005 – 
Gestão de Pessoas passa a ser ofertada no segundo período e a disciplina JAN010 
– Introdução à prática profissional passa a ser ofertada no primeiro período. 
Permutação das disciplinas JAN008 – Algoritmos e Programação de Computadores 
e JAN014 – Expressão Gráfica. Na periodização atual, as disciplinas eram ofertadas 
no segundo e terceiro períodos, respectivamente. Com a permutação, a disciplina 
JAN008 – Algoritmos e Programação de Computadores passa a ser ofertada no 
terceiro período e a disciplina JAN014 – Expressão Gráfica passa a ser ofertada no 
segundo período. Adição curricular de disciplinas das Engenharias no curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas. Adição das disciplinas de códigos JAN007 – Física 
I e JAN012 – Física II como igualmente válidas às disciplinas JCE002 – Física I e 
JCE007 – Física II, respectivamente. O Professor coordenador do Curso lembrou 
que as alterações já estão aprovadas no NDE do Curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas e deverá ser validado junto ao NDE de Engenharia Agrícola. Alterações 
aprovadas por todos; 8) Ajuste Curricular do núcleo básico (fichas 1); O núcleo 
básico se refere às disciplinas obrigatórias que desenvolvem o conjunto de 
competências e habilidades comuns a todos os cursos de engenharias, definido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação e o conjunto de 
competências e habilidades das ênfases em Pesquisa da Universidade Federal do 
Paraná. O coordenador do curso informou que se encontra em estudo uma série de 
ajustes curriculares na grade do curso. No primeiro momento, seguirá um pedido de 
ajuste para a PROGRAD sobre o posicionamento de disciplinas do núcleo básico, 
relativo aos quatro primeiros semestres. Nesta oportunidade, também serão 
encaminhados ajustes nas respectivas Fichas 01 das disciplinas do período 
mencionado. A disciplina JAN 001 – Introdução à Prática Profissional, agora passará 
a ser ofertada no primeiro semestre. Ela sofreu permuta com a disciplina JAN 005 – 
Gestão de Pessoas, que agora passará a ser ofertada no segundo semestre. A 
disciplina JAN 008 – Algoritmos e Programação de Computadores, agora será 
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ofertada no terceiro semestre. Ela sofreu permuta com a disciplina JAN014 – 
Expressão Gráfica que no novo modelo será ofertada para alunos no segundo 
semestre. Aprovado por unanimidade; 9) Coordenador Substituto : Indicação do 
Prof. Rafael Germano Dal Molin Filho como coordenador substituto no período de 
12/01/2015 à 13/02/2015, período em que o Professor André Justi estará em gozo 
de férias. Aprovado por todos; 10) Pedidos de Redistribuição : O coordenador do 
curso, Professor André Luiz Justi, informou que dois docentes demonstraram 
formalmente, interesse em atuarem no Campus da UFPR em Jandaia do Sul. a) 
HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO. O Coordenador do Curso Informou que o 
docente é graduado em Matemática e Mestre em Ciências Cartográficas. Lotado na 
UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus de Laranjeiras do Sul – 
Paraná, onde requereu ser redistribuído para o Campus Avançado de Jandaia do 
Sul, mencionando seu interesse devido a questões familiares – estar mais próximo 
da filha, que reside em Assis – SP – indicando as disciplinas as quais já teve 
experiência e salienta que para o Curso de Engenharia Agrícola poderia colaborar 
com as Disciplinas de Estatística, Pedologia e Geoprocessamento, Topografia I 
(Planimetria), Topografia II (Altimetria), Sensoriamento Remoto e Cartografia Geral. 
O Prof. André Justi informou que os membros do NDE analisaram a documentação 
encaminhada pelo docente através do processo 23075.045653/2014-53 e 
comunicaram que a disciplina de Estatística já possui docente lotado e o requerente 
não atende o perfil desejado para as demais disciplinas da área de cartografia. 
Diante disso, os membros do NDE indeferiram por unanimidade o pleito. Dos 
membros presentes do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola, houve apenas a 
abstenção do Professor Raimundo Alberto Tostes. Os demais docentes, aprovaram a 
decisão do NDE. b) MARCIA REGINA FERREIRA: docente graduada em 
Administração, mestre em Administração e doutora em Agronomia – área de 
Produção Vegetal e tese defendida na área de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
atualmente lotada no Campus Litoral da Universidade Federal do Paraná, requereu 
ser redistribuída para o Campus Avançado em Jandaia do Sul, onde menciona 
especial interesse para residir na região do Vale do Ivaí devido a seus laços 
familiares. A docente mencionou em seu requerimento que pode contribuir nas 
disciplinas de Gestão de Pessoas, Gestão Ambiental, Administração e Gestão 
Agropecuária, Extensão e Desenvolvimento Rural e Ecologia Aplicada. Os membros 
do NDE analisaram a documentação encaminhada pela docente através do 
processo 23075.039001/2013-07 e mencionaram que das disciplinas citadas uma é 
objeto do concurso em andamento para o curso (Gestão Ambiental), a qual já possui 
candidato aprovado (Concurso Edital 424/2014), outra já possui docente lotado 
(Gestão de Pessoas), Administração e Gestão Agropecuária, Extensão e 
Desenvolvimento Rural estão dentro do rol de disciplinas que sofrerão redução na 
carga horária em função da reestruturação do curso. Quanto à última indicada, 
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Ecologia Aplicada, salientou-se que o profissional a assumir tal disciplina será o 
mesmo designado à disciplina de Biologia Geral e Botânica e baseando-se na 
documentação apresentada no processo a requerente não possui o perfil desejado 
para tais disciplinas. Diante disso, o pleito foi indeferido por unanimidade pelos 
membros do NDE. Dos membros do colegiado, apenas abstenção do Professor 
Raimundo Alberto Tostes. Os demais docentes ratificaram a decisão do NDE; 11) 
INFORMES: a) Resultado dos concursos Edital 424/2014; O concurso transcorreu 
durante o período de 18 a 20/11/2014, a partir das 08:00h, no Campus Jandaia do 
Sul, em Jandaia do Sul – PR, com 5 (cinco) inscritos, 3 (três) candidatos presentes e 
1 aprovado; b) Estudo de distribuição dos professores para os próximos códigos de 
vaga: O Professor Rafael informou que o Núcleo de Coordenadores dos Cursos de 
Jandaia do Sul realizará diversos encontros no mês de dezembro para delinear os 
perfis dos professores para as novas vagas do Campus; c) Solicitação de 
exoneração da chefia do laboratório: O Professor Marcelo Valério encaminhou Ofício 
à Direção do Campus comunicando sua exoneração do cargo de Chefe do 
Laboratório Acadêmico dos cursos, dado o acordo inicial de que assumiria o posto 
até o mês de dezembrocom a indicação do  substituto, que assumiria o posto até o 
mês de dezembro deste ano deste ano; d) Concessão do professor Maycon Diego 
Ribeiro, de 15 dias, compreendidos entre 14 a 28 de janeiro de 2015, para viagem à 
Campina Grande – PB, para tratar de assuntos relacionados com a tese de 
doutorado em andamento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente André Luiz 
Justi, às quatorze horas e três minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Simone 
Naírne, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente 
e demais presentes. 

Secretária – Simone Naírne ____________________________________________ 
 
Presidente  – André Luiz Justi ___________________________________________ 
 
Docente Colegiado –  Daniel Angelo Longhi________________________________ 
 
Docente Colegiado –  Raimundo Alberto Tostes ____________________________ 
 
Docente Colegiado – Juliana Verga Shirabayashi___________________________ 
 
Docente Colegiado – Fábio Meurer  _____________________________________ 
 
Docente Colegiado – Ana Claudia Nogueira Mulati__________________________ 
 
Docente  Colegiado - Robertino Mendes Santiago Junior______________________ 
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Docente – Leomara Floriano Ribeiro _____________________________________ 
 
Docente  - Rafael Germano Dal Molin Filho _________________________________ 
 
Técnico Administrativo – Maicon Rogério de Souza ________________________ 
 
Discente  - Leonardo Mamede Cavecchia__________________________________ 


