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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao décimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 13:30 horas, no
auditório do Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul, em sua Sede no Rua Doutor João Maximiano,
426, - Bairro Vila Operária, Jandaia do Sul/PR, realizou-se a 28ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor
do Campus Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Profº. Eduardo
Teixeira da Silva, estavam presentes representando as coordenações de cursos: Alexandre Prusch Züge,
Carlos Roberto Bele� Junior, Leomara Floriano Ribeiro, Marco Aurélio Reis dos Santos, Renata Bachin
Mazzini Guedes e Simão Nicolau Stelmastchuk; representando os docentes: Osvaldo Guedes Filho e
Rodrigo Clemente Thom de Souza; representando os técnico-administra�vos em educação: Mônica
Batoqui França; sendo convidados os servidores Eduardo César Meurer, Keury Aparecida Sestari Pereira e
Sidney Lopes Sanches Júnior e secretariando a reunião: Patrícia das Graças Guimarães. ORDEM DO DIA:
1) ESTRATÉGIAS MONITORIA Prof. Eduardo iniciou a reunião saudando a todos, em sequência passou a
palavra para os servidores da Unidade de Apoio Psicossocial, a assistente social Keury e o pedagogo
Sidney. Os servidores informaram ao Conselho a elaboração de estratégias para conter a evasão do
programa de monitoria da UFPR, e para isso, necessitam do apoio dos docentes envolvidos em a�vidades
ligadas à monitoria. Sidney relatou a todos a experiência que presenciou em Curi�ba antes de ser
removido para Jandaia do Sul. Informou também que a intenção desta ação é atender todos os
estudantes, com foco nos estudantes beneficiados pelo PROBEM. O obje�vo é elaborar um plano de
trabalho com o obje�vo de monitorar as a�vidades dos monitores, assim como a frequência e a eficiência
do programa, tanto para monitores quanto para os alunos par�cipantes.  Prof. Eduardo enalteceu a
inicia�va e pediu que os servidores par�cipem das próximas reuniões de colegiados, para organizar junto
às coordenações as estratégias do programa. A sugestão foi acatada por todos presentes. 2)
EXPEDIENTE Prof. Eduardo Coloco a ata da 27ª reunião ordinária em discussão. Após, colocou a ata em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 3) ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORQUÍMICA/UFPR 23075.168205/2016-99  Prof. Eduardo passou a palavra para o Prof. Eduardo César
Meurer, que explanou sobre a importância do adi�vo de prazo do contrato de serviços nº 09/2017 entre
a UFPR e a empresa Forquímica, indústria no setor de fer�lizantes líquidos, localizada em Cambira – PR,
formalizado em 25/01/2017. O adi�vo é de 12 meses. O Profº Eduardo Meurer apresentou uma breve
prestação de contas dos recursos recebidos durante o ano, des�nados ao Laboratório Fenn de
Espectometria de Massas. Na sequência, apresentou a minuta, o plano de trabalho e equipe técnica, que
não sofreram alterações.  O relato foi apresentado pelo próprio favorecido. O presidente do conselho
colocou a proposta de adi�vo do contrato de prestação de serviços em votação sendo aprovada por
unanimidade. 4) REGIMENTO FENN Prof. Eduardo Meurer relatou ao conselho a elaboração do regimento
do Laboratório FENN de Espectometria de Massas. Relatou que o documento foi um dos pontos
levantado nas avaliações de cursos do MEC, e que disciplina e regulamenta o uso do espaço. Após
discussão, o regimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 5) REGIME HÍBRIDO Prof.
Alexandre, coordenador do curso de licenciatura em computação, informou que foi aprovado através
de ad referedum a solicitação para mudança de oferta da disciplina "JLC056 - TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO
À DISTÂNCIA" para o regime híbrido para realizar os ajustes necessários. A solicitação foi aprovada por
todos os presentes. 6)  SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DO PAÍS: Prof. Alexandre Prusch Züge
apresentou ao Conselho a solicitação de afastamento do país da docente Selma dos Santos Rosa. O
professor relatou que a docente irá par�cipar em a�vidades de estudos e par�cipação de evento na
Universidade do Minho (UMinho), Portugal, no período de 05/02/2019 a 28/02/2019, sendo que as
a�vidades a serem realizadas durante este período são as seguintes: reuniões de estudo e a a�vidades
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relacionadas aos projetos de cooperação com a UMinho: “Online Peer Assessment in Higher Educa�on” e
Serious Game “ IGLO - Interac�ve games to learn (portuguese) orthography; e par�cipação na
Coordenação/organização do “Congresso Internacional sobre Avaliação no Ensino Superior”, realizado em
parceria entre a UMinho e a UFPR (Campus Jandaia do Sul). Com relação aos encargos didá�cos
referentes a este período, serão assumido pelo Prof. Carlos Roberto Bele� Junior. A solicitação de
afastamento foi colocada em votação e aprovado por unanimidade. 7) AVALIAÇÃO DE 1ª ETAPA DE
ESTÁGIO PROBATÓRIO – PROF. CARLOS HENRIQUE WACHHOLZ DE SOUZA: A vice coordenadora Profª.
Renata relatou o processo de avaliação de estágio probatório 23075.053395/2018-11, sendo que o
processo seguiu e respeitou os tramites da resolução n°002/00 – COPLAD apresentando toda a
documentação exigida e o docente Carlos Henrique Wachholz de Souza recebeu pontuação máxima na
primeira etapa de avaliação do estágio. Posto em votação, a homologação foi aprovada por
unanimidade. 8) AVALIAÇÃO DE 1ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – PROF. LUANA CAROLINA
BOSMULER ZÜGE: A coordenadora Profª. Leomara relatou o processo de avaliação de estágio probatório
23075.053409/2018-98, sendo que o processo seguiu e respeitou os tramites da resolução n°002/00 –
COPLAD apresentando toda a documentação exigida e a docente Luana Carolina Bosmuler Züge recebeu
pontuação máxima na primeira etapa de avaliação do estágio. Posto em votação, a homologação foi
aprovada por unanimidade. 9) AVALIAÇÃO DE 1ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – PROF. DOUGLAS
SOARES DE OLIVEIRA: O coordenador Prof. Simão relatou também o processo de avaliação de estágio
probatório 23075.053402/2018-76, sendo que o processo seguiu e respeitou os tramites da resolução
n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e o docente Douglas Soares de
Oliveira recebeu pontuação máxima na primeira etapa de avaliação do estágio. Posto em votação, a
homologação foi aprovada por unanimidade. 10) AVALIAÇÃO DE 1ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO –
PROF. LANDIR SAVINIEC: O coordenador Prof. Simão relatou o processo de avaliação de estágio
probatório 23075.053406/2018-54, sendo que o processo seguiu e respeitou os tramites da resolução
n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e o docente Landir Saviniec recebeu
pontuação máxima na primeira etapa de avaliação do estágio. Posto em votação, a homologação foi
aprovada por unanimidade. 11) PEDIDO DE REMOÇÃO DE DOCENTE 23075.043905/2018-33: O
coordenador Alexandre Prusch Züge relatou o pedido de remoção do docente Valdir Rosa, lotado
atualmente no Setor Palo�na, para o Campus de Jandaia do Sul u�lizando o código de vaga
disponibilizado no processo 23075.008189/2018-48. O coordenador relatou o histórico da vaga, onde a
única docente aprovada no concurso realizado através do edital 065/18 - PROGEPE não tomou posse.
Relatou também o perfil da vaga e do apresentado pelo docente em seu pedido de remoção. O docente
apresentou o voto do colegiado, favorável à remoção, solicitando que constasse em ata que apesar do
colegiado de Licenciatura em Computação aprovar a remoção, ele próprio é desfavorável ao pedido de
remoção, por mo�vos legais, burocrá�cos, históricos e por vontade do curso. Após discussão, a
conselheira Leomara solicitou vistas ao processo, com o obje�vo de esclarecer determinados pontos. O
presidente do Conselho, Prof. Eduardo, concedeu vistas ao processo, solicitando que a Coordenação do
curso de Licenciatura em Computação concedesse acesso do processo à conselheira. Prof. Carlos Roberto
Bele� Junior pediu, se possível, celeridade para o retorno do processo, visto o prazo processual e
também que este docente será necessário para o início das aulas. Prof. Eduardo perguntou ao Conselho
se todos estavam esclarecidos, o que foi confirmado pelos presentes. 12) PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO
DE DOCENTE  23075.061196/2018-78 Prof. Eduardo fez o relato do processo, que trata do pedido de
redistribuição para a Universidade Federal do Paraná - UFPR do docente Anderson Rafael Siqueira
Nascimento, ocupante do cargo Professor de Magistério Superior, matrícula SIAPE 1124139, dedicação
exclusiva, pertencente ao quadro de pessoal da Universidade Federal  do Recôncavo da Bahia - UFRB.
Realizou a leitura da carta do requerente endereçada à UFPR, onde o mesmo expõe o interesse de ser
redistribuído para o Campus de Jandaia do Sul, listando disciplinas e a�vidades nas quais poderia atuar,
sendo elas: Fundamentos da Educação, Comunicação e Expressão, Didá�ca, Educação Inclusiva e
Tecnologias Assis�vas, assim como Ciência, Tecnologia e Sociedade para as engenharias, ou outras ligadas
à sua área (ensino de libras). Prof. Eduardo informou ao Conselho que a vaga disponibilizada
ao Campus no o�cio 520/18 - R é des�nada ao ensino de libras, área de conhecimento obrigatória aos
cursos de licenciatura, e que o docente ocupará este código de vaga. Após esclarecimentos, Prof. Simão
solicitou que constasse em ata as disciplinas relatadas na carta, além de outras necessárias para
completar a carga horária e que este esteja disposto a atender a necessidade das coordenações. Após
discussão, a redistribuição no termos expostos foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 13)
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COMISSÃO ANIVERSÁRIO CAMPUS Prof. Eduardo comunicou ao Conselho que deseja realizar uma
comemoração em alusão aos 5 anos de instalação do Campus de Jandaia do Sul, a ser realizada em março
de 2019, junto com a colação de grau. Para a organização do evento, gostaria de criar uma comissão
nomeada através de portaria, com representantes das categorias. Os servidores Monica, Osvaldo, Patrícia
Carlos Bele� se voluntariam a fazer parte da comissão. Prof. Eduardo pediu que os representantes do
Conselho informem se há outros interessados em par�cipar da comissão.  Informes:
O Campus par�cipará da Feira de Profissões realizada pelo NRE de Maringá no dia 22/11. Prof. Eduardo
informou que a servidora Mônica irá agrupar as informações necessárias, organizar a distribuição de
camisetas e de material gráfico para a divulgação. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a
reunião, da qual eu, Patrícia das Graças Guimarães, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo
presidente e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DAS GRACAS GUIMARAES,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 15/04/2019, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONICA BATOQUI FRANCA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 15/04/2019, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEOMARA FLORIANO RIBEIRO, COORDENADOR
DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, em 15/04/2019, às 13:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 15/04/2019, às 19:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BACHIN MAZZINI GUEDES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 16/04/2019, às 05:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR, PROFESSOR
3 GRAU, em 16/04/2019, às 20:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO GUEDES FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/04/2019, às 03:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, DIRETOR DO
CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 06/05/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAIANE CRISTINA MENDES GONCALVES, Usuário
Externo, em 17/05/2019, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SIMAO NICOLAU STELMASTCHUK,
COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS, em
25/09/2019, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CLEMENTE THOM DE SOUZA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/09/2019, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO REIS DOS SANTOS,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, em 25/09/2019, às 17:22,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1726739 e o
código CRC AFB36B15.
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