MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016.
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta
minutos, na sala de videoconferência do prédio da UFPR, Campus Avançado de
Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi
presidida pelo coordenador do curso, professor André Luiz Justi, com a participação
dos docentes: André Luiz Gazoli de Oliveira, Daniel Angelo Longhi, Eduardo Cesar
Meurer, Erika de Castro Vasques, Juliana Verga Shirabayashi, Leomara Floriano Ribeiro, Marco Aurélio Reis dos Santos, Osvaldo Guedes Filho e Raimundo Alberto
Tostes. Ainda presentes os Técnicos Administrativos Marcelo Eduardo Russo e Andriara Tossani. Ausência justificada dos docentes: Ana Claudia Nogueira Mulati, Eduardo Teixeira da Silva, Fabio Meurer e Maycon Diego Ribeiro. Expediente: Leitura e
aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia
Agrícola realizada no dia 18 de dezembro de 2015, da 5ª Reunião Extraordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola realizada em 13 de maio de 2015 e da
6ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola realizada
em 21 de maio de 2015. A leitura foi feita pelo coordenador do curso, sendo aprovadas por todos. Ordem do dia: 1) SEMANA DE RECEPÇÃO ACADÊMICA: O professor coordenador informou que houve uma conversa entre os coordenadores das
três engenharias do Campus para planejar algumas Atividades Profissionais, que
envolvessem os três cursos de engenharia, a fim de apresentar aos calouros em um
dia da semana de recepção acadêmica. O professor apresentou que a ideia inicial
era que fosse feito, no período da manhã, primeiramente uma palestra geral e posteriormente uma mesa redonda com profissionais das três áreas. O professor André
Luiz Justi informou também que contatou o Sr. Jeferson Ubiali do CREA em Apucarana que demonstrou bastante interesse em participar, porém não estará disponível
no dia, contatou também o professor Alfredo Petrauski, Coordenador do Curso de
Engenharia Agrícola da UNIOESTE Campus Cascavel e o Engenheiro Agrícola da
COCARI, Sr. Alexsandro de Souza que demonstraram bastante interesse, mas ainda não confirmaram presença. O professor André Luiz Justi afirmou que seria mais
interessante para o curso de engenharia agrícola que fosse feito duas palestras, pois
acredita que uma mesa redonda para três cursos distintos se torna inviável. O professor Raimundo Alberto Tostes sugeriu que fosse encontrado um tema que pudesse abranger as três engenharias, para que a mesa redonda se tornasse interessante
para todos. O professor Eduardo Cesar Meurer sugeriu que fosse disponibilizado
também um tempo para os comitês de pesquisa e extensão para que o coordenador
de pesquisa e o coordenador de extensão explanassem para os calouros, de maneira rápida, a respeito dos projetos existentes no Campus. Após ampla discussão foi
deliberado por unanimidade que ocorresse a palestra das 07:30 as 09:00, o comitê
de pesquisa e extensão das 09:30 as 10:00 e a mesa redonda compartilhada pelas
três engenharias a partir das 10:00; 2) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO COLEGIADO: O professor coordenador apresentou uma proposta de calendário para as reuniões do colegiado de Engenharia Agrícola que acontecerão durante o ano de 2016
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e comentou que o mesmo foi elaborado alternando os dias da semana e o período
para que facilitasse a presença de todos sem prejuízos para as aulas e sugeriu que
o e-mail de convocação fosse encaminhado sempre com 10 dias de antecedência.
Após algumas sugestões para alteração o calendário foi definido (Anexo) e aprovado
por todos; 3) ATUALIZAÇÃO DO PPC: O professor André Luiz Justi comentou sobre
a necessidade de atualizar o PPC do curso e sugeriu que se criasse uma comissão
que ficaria responsável por fazer um estudo encima da redação dos textos do PPC
atual e atualizar o que fosse necessário. O professor Daniel Angelo Longhi propôs
que ao invés de criar uma comissão fosse encaminhado primeiramente ao NDE para
que o mesmo analisasse e fizesse as sugestões de ajustes ao colegiado para ser
aprovado. Os membros optaram, por unanimidade, que o NDE faça a análise e alteração do PPC do curso; 4) CONCESSÃO: Concessão de três dias (24 a 26 de fevereiro) ao professor Daniel Angelo Longhi para defesa de tese de doutorado em Florianópolis/SC. O professor explicou que não possui aulas neste período. A concessão
foi aprovada por todos; 5) ESTÁGIO PROBATÓRIO: O presidente apresentou ao
colegiado do curso o processo (Processo nº 23075.105399/2015-31) de avaliação da
primeira fase do estágio probatório da professora Erika de Castro Vasques. Após
apreciação dos membros, o processo foi aprovado por unanimidade; 6) MEMBROS
DO COLEGIADO: O coordenador André Luiz Justi solicitou a inclusão da professora
Renata Bachin Mazzini Guedes como membro neste colegiado. A inclusão foi aprovada por unanimidade; COMUNICAÇÕES: 1) PROTOCOLO DE INTENÇÕES: A
professora Erika de Castro Vasques informou que a Prefeitura do Município de Mandaguari solicitou junto a UFPR a celebração de um protocolo de intenções para desenvolvimento e execução conjunta de ações nas áreas administrativa, educacional,
cultural, esportiva, da saúde, da assistência social, do meio-ambiente, do turismo, do
desenvolvimento econômico, da agricultura, dos demais departamentos e das secretarias municipais onde forem necessárias; 2) REPRESENTAÇÃO DISCENTE: O
presidente informou que em decorrência da mudança na gestão do Centro Acadêmico de Engenharia Agrícola ainda não será possível indicar os dois membros discentes que irão compor o colegiado, como haviam concordado na última reunião; 3)
CANCELAMENTO DE REGISTRO ACADÊMICO E ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: O
presidente comentou sobre a Resolução nº 96/15-CEPE que estabelece normas
para cancelamento de registro acadêmico na UFPR. Explicou que a resolução traz
algumas modificações nos critérios para cancelamento de registro acadêmico na
UFPR resultante de abandono de curso, reprovação por frequência, desempenho
acadêmico insuficiente e ultrapassagem do prazo máximo para integralização curricular. O professor informou também a sobre a Resolução nº 95/15-CEPE que dispõe
sobre o Programa de Orientação Acadêmica. O professor Daniel Angelo Longhi comentou que o assunto já passou pela reunião do NDE de Engenharia de Alimentos
do dia 04 de fevereiro de 2016 que se comprometeu a revisar e atualizar o regulamento do Programa de Orientação Acadêmica existente no Campus para que o
mesmo atenda os requisitos da nova resolução. O coordenador solicitou que todos
os membros estejam atentos ao que prevê as duas resoluções; 4) CONSULTA DOS
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ESTOQUES DO ALMOXARIFADO E SLAC: O professor coordenador comentou sobre o programa desenvolvido pela equipe de TI do Campus que permite consultar os
itens em estoque do almoxarifado e da Seção Laboratório Acadêmico dos Cursos –
SLAC. O docente explicou que o programa foi criado com o objetivo de facilitar a
consulta dos itens e evitar a compra em duplicidade; 5) AQUISIÇÃO DE ACERVO
BIBLIOGRÁFICO: O presidente informou que o processo de aquisição de acervo bibliográfico está sendo viabilizado juntamente com a direção do Campus; 6) COLETA
DE SANGUE: O professor Eduardo Cesar Meurer informou que haverá uma campanha para Coleta de Sangue realizada pelo Rotary de Jandaia do Sul que acontecerá
no dia 20/02/2016 as 08:00 horas e convidou a todos para que participassem; 7)
ATIVIDADES DOMICILIARES: O coordenador do curso, professor André Luiz Justi,
informou que o discente Lucas Rosa Vietro, que estava em atividades domiciliares
no período de 18/01 a 02/02/2016 solicitou adição de período de 02/02 a
06/02/2016. Aprovado ad referendum. Nada mais havendo a tratar, o presidente,
professor André Luiz Justi às quatorze horas e quinze minutos, encerrou a reunião,
da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo
presidente e demais presentes.
Secretária – Andriara Tossani_________________________________________________________________
Presidente – André Luiz Justi_________________________________________________________________
Docente – André Luiz Gazoli de Oliveira_____________________________________________________
Docente – Daniel Angelo Longhi______________________________________________________________
Docente – Eduardo Cesar Meurer____________________________________________________________
Docente – Erika de Castro Vasques__________________________________________________________
Docente – Juliana Verga Shirabayashi_______________________________________________________
Docente – Leomara Floriano Ribeiro_________________________________________________________
Docente – Marco Aurélio Reis dos Santos___________________________________________________
Docente – Osvaldo Guedes Filho_____________________________________________________________
Docente – Raimundo Alberto Tostes__________________________________________________________
Técnico Administrativo – Marcelo Eduardo Russo________________________________________
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
ANEXO

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Calendário 2016: Reuniões do Colegiado
Dia
12 de fevereiro de 2016 (sexta-feira)
28 de março de 2016 (segunda-feira)
26 de abril de 2016 (terça-feira)
25 de maio de 2016 (quarta-feira)
30 de junho de 2016 (quinta-feira)
15 de julho de 2016 (sexta-feira)
29 de agosto de 2016 (segunda-feira)
27 de setembro de 2016 (terça-feira)
26 de outubro de 2016 (quarta-feira)
24 de novembro de 2016 (quinta-feira)
16 de dezembro de 2016 (sexta-feira)

Horário
13h30
8h30
13h30
8h30
13h30
8h30
13h30
8h30
13h30
8h30
13h30
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