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ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO EM 1 

JANDAIA DO SUL, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016. 2 

Ao sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às treze horas e cinquenta e um 3 

minutos, na sala de reuniões do prédio administrativo do Campus Jandaia do Sul da UFPR, 4 

reuniu-se o Conselho Diretor do Campus Avançado em Jandaia do Sul. A sessão foi presidida 5 

pelo presidente do Conselho Prof. Eduardo Teixeira da Silva, estavam presentes 6 

representando as coordenações de cursos: André Luiz Justi, Daniel Angelo Longhi, Rafael 7 

Germano Dal Molin Filho, Robertino Mendes Santiago Junior e William Junior do 8 

Nascimento; representando os docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa e Érika de Castro 9 

Vasques; representando os técnico-administrativos: Carlos Eduardo Guerino Biondo e 10 

Patrícia das Graças Guimarães; convidado: Leandro Henrique Trapp; e secretariando a 11 

reunião: Mônika Carolyna de Souza Miguel Santos. Ordem do dia. Informes: O Presidente 12 

do Conselho, Prof. Eduardo, saudou a todos e iniciou informando que o Conselho de Ensino, 13 

Pesquisa e Extensão – CEPE aprovou a participação dos docentes Simão Nicolau 14 

Stelmastchuk e Osvaldo Guedes Filho como ouvintes, representando o Campus Avançado de 15 

Jandaia do Sul . Comunicou a todos que na última reunião do Conselho de Planejamento e 16 

Administração-COPLAD, a Comissão de Acompanhamento de Recursos UFPR foi dissolvida 17 

e recomposta por outros membros, e agora fará parte desta comissão. Pauta: 1) Proposta 18 

Orçamento 2016 – UFPR. Professor Eduardo, informou que o Conselho de Planejamento e 19 

Administração-COPLAD aprovou na última reunião parecer do professor Elisandro Pires 20 

Frigo, correspondente ao orçamento de 2016, onde propõe: distribuição dos recursos do 21 

tesouro nacional programa de manutenção da instituição, alocados diretamente aos setores de 22 

ensino, pró-reitorias e demais unidades - 2016 o Campus Avançado de Jandaia do Sul será 23 

contemplado com R$210.000,00; propõe também readequar a distribuição da coluna “aula de 24 

campo” para o Setor Palotina, Agrárias e Litoral, implantação nos Campus Jandaia do Sul, 25 

Humanas (curso de Turismo) e Campus Toledo visto que as adequações para manutenção e 26 

novas solicitações de outros setores receberam acréscimo de valores desde 2012, ressaltando 27 

importância das mesmas para os referidos Setores; readequar os valores Lab.Grad. para 28 

Setores nos quais houve expansão, inclusão de valores para o Campus de Jandaia do Sul e 29 

Campus de Toledo, o dois últimos não recebem atualmente este recurso, podendo o mesmo 30 

também ser retirado das despesas centralizadas. Ressaltou ainda o item: Priorizar as obras da 31 

expansão e interiorização, bem como o término das obras em andamento. Após explanação do 32 

parecer, o servidor Leandro Henrique Trapp, apresentou planilha de gastos de 2016 do 33 

campus Avançado de Jandaia do Sul até o presente momento, que subtraída dos 34 

R$210.000,00, restou R$53.328,80 de saldo. O professor Eduardo sugere que esse valor seja 35 

rateado entre a administração e as coordenações. Após ampla discussão ficou acordado que o 36 

saldo será utilizado conforme demanda do Campus. Propôs que o valor que será repassado ao 37 

LABGRAD fique sob administração do servidor Carlos Eduardo Guerino Biondo. A proposta 38 

foi colocada em votação e aprovada por todos.  O servidor Leandro Henrique Trapp ressaltou 39 

a necessidade que os solicitantes de bens e serviços para os laboratórios providenciem os 40 
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documentos para os procedimentos licitatórios conforme orientação da CECOM/UPFR.   2) 41 

Semana das engenharias. O Prof. Rafael Germano Dal Molin Filho informou que de 08 à 12 42 

de agosto de 2016 ocorrerá  I Semana Integrada das Engenharias, discorreu sobre a 43 

necessidade de aproximadamente 20 diárias para dar suporte aos profissionais convidados e  a 44 

presença de pelo menos mais um motorista neste período de realização do evento, uma vez 45 

que terão outras necessidades de transportes como a busca de palestrantes em aeroportos e 46 

hotéis da região e outras cidades, além das outras demandas do próprio campus. O presidente 47 

do Conselho se disponibilizou a  negociar com outras Unidades da UFPR o custeio das diárias 48 

e propôs que a contratação de mais um motorista para o campus Avançado de Jandaia do Sul 49 

deveria ser permanente, tendo em vista que contamos apenas com um motorista e este não 50 

consegue  atender toda a demanda do campus. A proposta foi colocada em votação e aprovada 51 

por todos.   3) II Seminário de Inclusão no Ensino Superior da UFPR. O Prof. Eduardo 52 

comunica que recebeu ofício nº 31/16-PROGRAD/NAPNE sobre “II Seminário de Inclusão 53 

no Ensino Superior da UFPR”, que ocorrerá em 15 e 16 de junho de 2016, na UFPR em 54 

Curitiba, onde solicitam a presença de representantes do Campus Avançado de Jandaia do Sul. 55 

Dentre as atividades realizadas no evento, haverá uma reunião entre o NAPNE, professores e 56 

servidores que trabalham diretamente com a área de necessidades educacionais especiais. 57 

Após discussão, os nomes indicados pelo Conselho foram: Diego Cristian Lemes Chemin e 58 

Yhann Hafael Trad Perandré. 4) Avaliar a necessidade de 02 tradutores e intérpretes de 59 

linguagem de sinais . O Prof. Eduardo comunicou a contratação temporária do tradutor e 60 

intérprete de linguagem de sinais, Richard Marques Carvalho por até 6 meses, e solicita que 61 

seja refletido sobre a real necessidade de permuta de uma vaga de técnico laboratório/área por 62 

técnico tradutor e intérprete de linguagem de sinais – TILS conforme aprovado em reunião de 63 

coordenadores e chefias, realizada em 20/04/2016. Após ampla discussão foi proposto que 64 

essa permuta seja suspensa temporariamente e que a comissão de acompanhamento de vagas 65 

de técnico-administrativos do Campus Avançado de Jandaia do Sul apresente parecer sobre 66 

tal necessidade. A proposta foi colocada em votação e aprovada, com 06 votos favoráveis, 02 67 

votos contrários e 01 abstenção.  5) Agenda de viagem Curitiba. Prof. Eduardo sugeriu que 68 

seja realizada viagem, incialmente mensal, para Curitiba para levar/buscar materiais, 69 

documentos e para servidores resolverem pendências junto aos setores em Curitiba. Após 70 

discussão ficou acordado que será realizada uma viagem por mês, será comunicada aos 71 

servidores por e-mail e o responsável será o servidor Leonardo Saque Hecko. Não havendo 72 

mais manifestações, o Prof. Eduardo Teixeira da Silva declarou encerrada a reunião, na qual 73 

eu Mônika Carolyna de Souza Miguel Santos, secretária em exercício, lavrei a presente ata 74 

que vai assinada por mim e demais presentes da reunião.  75 

 


