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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CUR SO DE 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 28 DE NOV EMBRO DE 
2014. 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas 
e treze minutos, na sala 51 do prédio da UFPR, Campus Jandaia do Sul, reuniu-se o 
colegiado do curso de Engenharia de Alimentos. A sessão foi presidida pelo 
coordenador, professor Daniel Angelo Longhi, com a participação dos docentes 
André Luiz Justi, Juliana Verga Shirabayashi, Ana Claudia Nogueira Mulati, 
Raimundo Alberto Tostes, Leomara Floriano Ribeiro, Fábio Meurer, Rafael Germano 
Dal Molin Filho. Ainda dos técnicos administrativos Simone Naírne e Maicon Rogério 
de Souza. Ausências justificadas dos docentes Leda Maria Saragiotto Colpini, 
Alexandre Prusch Züge e dos discentes Rafael Gonçalves Dias e Jessyca Silva 
Campos. 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 de 2015:  Possível mudança no calendário acadêmico de 2015 – iniciar 
período letivo mais cedo para evitar exames em janeiro de 2016. 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 que torna-se inviável. O Professor Fábio 
Meurer ficou 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 e b)  Comissão Local de Estágio: Composição: Ficou 
designado na reunião que seriam encaminhadas cartas-convites para Composição 
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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 Floriano 
Ribeiro, Valquíria de Moraes Silva e Carlos Eurico Galvão Rosa; 5) Periodização de 
disciplinas do núcleo básico:  Ajuste no plano de periodização de disciplinas dos 
cursos de Engenharia (códigos JAN) de Jandaia do Sul: 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. O Professor coordenador do curso lembrou que as alterações já foram 
validadas pelo NDE. Alterações aprovadas por todos; 6) 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 o NDE 
propôs o ajuste das fichas 1 para dar seguimento ao processo de ajuste curricular 
(processo 23075.024298/2014-89) das disciplinas do núcleo básico, principalmente 
com relação as referências básica e complementar, e ainda com relação as ementas 
e cargas horárias de algumas das disciplinas de códigos JAN001 até JAN020. Por 
serem de códigos comuns às três Engenharias, as fichas 1 foram analisadas, 
ajustadas e aprovadas pelos NDE dos três cursos de Engenharia do Campus. Os 
ajustes propostos foram aprovados no colegiado por unanimidade; 7) Ajuste 
Curricular do núcleo de conteúdos específicos e pro fissionalizantes:  O 
Professor Daniel Angelo Longhi destacou que houve a necessidade de revisar 
também as fichas 1 das disciplinas do núcleo específico e profissionalizante do 
curso de Engenharia de Alimentos, pois algumas delas possuíam duplicidade de 
conteúdo, cargas horárias não balanceadas com as ementas, e ausência de 
bibliografias básicas (no número de três) e complementares (no número de cinco) 
conforme quesito de avaliação do MEC, pois o Projeto Pedagógico do Curso, 
aprovado na criação do curso de Engenharia de Alimentos pela Resolução n.º 18/13-
COUN, não apresenta tais referências. O Professor Daniel relatou o histórico do 
processo de ajuste curricular. No dia 10 de setembro, os professores Daniel e 
Leomara apresentaram uma proposta complementar para o ajuste das disciplinas do 
núcleo de conteúdos específicos e profissionalizantes do curso na 3ª Reunião 
ordinária do NDE, onde a proposta foi aprovada por unanimidade. No dia 17 de 
outubro de 2014, o professor Daniel levou a proposta aprovada para analisar com a 
professora Rosemary, tutora do curso de Engenharia de Alimentos, em reunião 
extraordinária da tutoria e da coordenação do curso de Engenharia de Alimentos. Na 
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reunião citada, a professora Rosemary solicitou alguns ajustes na proposta 
apresentada pelo NDE, e ambos aprovaram a nova proposta. No dia 12 de 
novembro de 2014, os professores Daniel e Leomara apresentaram na 5ª Reunião 
do NDE a proposta aprovada na reunião extraordinária da tutoria e da coordenação 
do curso. A proposta apresentava todos os ajustes necessários nas fichas 1 das 
disciplinas do núcleo de conteúdos específicos e profissionalizantes do curso 
(ementas, bibliografias básica e complementar, denominações de disciplinas e 
cargas horárias), sendo que os membros do NDE avaliaram os ajustes e deferiram a 
proposta por unanimidade. Terminado o relato do professor Daniel, todos os ajustes 
anteriormente citados foram avaliados pelos membros do colegiado do curso, sendo 
que o ajuste curricular proposto foi aprovado por todos. 8) Pedidos de 
Redistribuição : O presidente, professor Daniel Angelo Longhi, informou que o 
diretor do Campus Avançado em Jandaia do Sul, Roberto Pettres, encaminhou dois 
processos de redistribuição (23075.045654/2014-06 e 23075.045645/2014-15) para 
a coordenação do curso de Engenharia de Alimentos através dos ofícios n° 
157/2014-UFPR/JA e 158/2014-UFPR/JA, respectivamente, solicitando parecer do 
colegiado do curso. Os pedidos foram realizados por duas docentes que 
demonstraram formalmente o interesse em atuarem no Campus da UFPR em 
Jandaia do Sul. O Professor Daniel Angelo Longhi mencionou que os processos 
foram avaliados previamente pelo NDE e proferiu a leitura dos pareceres do NDE. 
Pareceres: a) LARISSA CANHADAS BERTAN: docente graduada em Farmácia, 
com habilitação em Alimentos, especialista em Ciências Farmacêuticas – Produtos 
naturais, mestre em Alimentos e Nutrição e doutora em Tecnologia de alimentos. 
Lotada na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul, 
requereu ser redistribuída para o Campus Avançado em Jandaia do Sul, onde 
menciona especial interesse para residir perto dos pais que moram em Londrina – 
Paraná. Menciona ainda que pode contribuir nas disciplinas de Química e 
Bioquímica de Alimentos, Tecnologia de Cereais, Tecnologia de Leite e derivados e 
Tecnologia de produtos cárneos. Os membros do NDE analisaram a documentação 
encaminhada pela docente através do processo 23075.045645/2014-15 e 
mencionaram que a docente possui certa afinidade com o curso, porém, já há uma 
projeção de docentes para lotação nas disciplinas indicadas para atuação. Diante 
disso, o pleito foi indeferido por unanimidade pelo NDE. No Colegiado do Curso, 
houve a abstenção do docente Raimundo Alberto Tostes. Os demais docentes, 
aprovaram a decisão do NDE; b) CATIA TAVARES DE PASSOS: docente graduada 
em Engenharia de Alimentos, mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos; e 
doutora em Microbiologia Agrícola e do Ambiente. Lotada na UFFS – Universidade 
Federal da Fronteira Sul – Campus de Laranjeiras do Sul – Paraná, onde requereu 
ser redistribuída para o Campus Avançado em Jandaia do Sul, onde menciona no 
processo que o motivo da redistribuição é, em primeiro lugar, acompanhar o 
companheiro que também pede redistribuição para o mesmo Campus, para que este 
possa ficar mais próximo da filha, que reside em Assis-SP. Menciona ainda 
disciplinas do Projeto Pedagógico do curso às quais já teve experiência ou tem 
afinidade de conhecimento pelas pesquisas e extensão que desenvolveu. Os 
membros do NDE analisaram a documentação encaminhada pela docente através 
do processo 23075.045645/2014-15 e mencionaram que a docente possui afinidade 
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com o curso, porém, dentre as disciplinas elencadas pela docente como 
possibilidade para atuação encontram-se três disciplinas do núcleo de conteúdos 
básicos, as quais já se encontram lotadas, quatro disciplinas do núcleo de optativas, 
e onze encontram-se no núcleo de conteúdos profissionalizantes e específicos, 
sendo que para as mesmas já há uma projeção de docentes para lotação. Além 
disso, o pedido de redistribuição de seu companheiro para o curso de Engenharia 
Agrícola foi indeferido por unanimidade. Diante do conjunto de análise, o pleito foi 
indeferido por unanimidade pelo NDE. Dos membros do colegiado, apenas 
abstenção do Professor Raimundo Alberto Tostes. Os demais docentes ratificaram a 
decisão do NDE; 9) INFORMES: a) Resultado dos concursos Edital 424/2014; O 
concurso transcorreu durante o período de 17 a 19/11/2014, no Campus Jandaia do 
Sul, em Jandaia do Sul – PR, com três candidatos que tiveram inscrição deferida e 
que compareceram para as provas, sendo que a candidata Érika de Castro Vasques 
foi aprovada; b) Estudo de distribuição dos professores para os próximos códigos de 
vaga; c) Solicitação de exoneração da chefia do laboratório: O Professor Marcelo 
Valério encaminhou Ofício à Direção do Campus comunicando sua exoneração no 
cargo de chefia do laboratório, eis que ficou acordado que assumiria tal posto até o 
mês de dezembro deste ano. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Daniel 
Angelo Longhi, às quinze horas e quatro 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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