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ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO EM 1 

JANDAIA DO SUL, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO 2016. 2 

Ao décimo dia do mês de agosto do ano de  dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta 3 

minutos, na sala 29 do prédio administrativo do Campus Jandaia do Sul da UFPR, reuniu-se o 4 

Conselho Diretor do Campus Avançado em Jandaia do Sul. A sessão foi presidida pelo 5 

Presidente do Conselho Professor Eduardo Teixeira da Silva, estavam presentes representando 6 

as coordenações de cursos: Alexandre Prusch Zuge, Daniel Angelo Longhi, Rafael Germano 7 

Dal Molin Filho e William Junior do Nascimento; representando os docentes: Carlos Eurico 8 

Galvão Rosa e Jair da Silva; representando os técnico-administrativos: Carlos Eduardo 9 

Guerino Biondo e Yhann Hafael Trad Perandre; representando os discentes: Marluci Pereira 10 

Cardoso e João Bosco Cavalcante Albuquerque. Convidados: Charles Masaharu Sakai, 11 

Eduardo César Meurer, Marisa Fabiana Marques de Farias, Leonardo Dall’Alba, Cristiano 12 

Stefani Selegrin, Fernanda Novaes Chiappin Vizoni, Neide Olga dos Santos Paula. André 13 

Santos de Oliveira da PROPLAN e Aldemir Junglos, da PRA. Secretariando a reunião: 14 

Patrícia das Graças Guimarães. Informes: 1. O Prof. Eduardo apresentou o relatório anual de 15 

atividades da UFPR 2015, e informou que ficará na Secretaria do Gabinete para apreciação 16 

dos interessados. 2. Informou que o Campus recebeu um veículo Ford Ranger do TRT, por 17 

intermédio do deputado federal Alex Canziani, e que o veículo está à disposição para uso, 18 

conforme orientações da CENTRAN. 3. A Direção recebeu um ofício do NAA (Núcleo de 19 

Assuntos Acadêmicos), solicitando as datas de eventos e feriados do Campus, para que sejam 20 

incluídos no calendário do CEPE. Pediu a todos coordenadores e demais envolvidos copilem 21 

as datas e encaminhem à Direção, para que seja encaminhado até o dia 19 de agosto. 4. 22 

Professor Eduardo realizou a leitura das atas das reuniões ordinárias do Conselho do dia 07 de 23 

junho e 06 de julho, ambas aprovadas por unanimidade. Ordem do dia. 1) 24 

APRESENTAÇÃO SEI. O Campus Avançado em Jandaia do Sul recebe a visita do Sr. 25 

Aldemir Junglos, da PRA, e André Santos de Oliveira, da PROPLAN, para apresentação do 26 

novo sistema de informações da UFPR. Prof. Eduardo apresentou os servidores e fez questão 27 

de agradecer a presença de ambos no Campus, enaltecendo o bom serviço prestado, 28 

informando a todos sobre as novidades administrativas. Assim, passou a palavra para o Sr. 29 

Junglos, da PRA, que iniciou explicando o que será o SEI (Sistema Eletrônico de 30 

Informações), tem objetivo de reduzir a emissão de documentos físicos, agilizar processos e 31 

reduzir a burocracia da UFPR. Explicou que os processos serão padronizados e todos 32 

documentos digitalizados, enviando o processo à unidade de destino imediatamente, entre 33 

outras alterações. A transição será comandada por uma comissão da PRA, e cada Campus / 34 

Setor possuirá um agente treinado para repassar as informações aos demais servidores. Após 35 

isso, passou a palavra para Sr. André, que reforçou a importância do processo. Prof. William 36 

parabenizou a iniciativa da Pró-Reitoria e afirmou que será um desafio quanto às mudanças na 37 

implantação dos novos mecanismos. Após detalhada explicação, o Sr. Junglos deixou 38 

contatos para que as dúvidas sejam dirimidas, agradeceu a atenção de todos e encerrou a 39 

apresentação. Prof. Eduardo agradeceu novamente a presença dos dois, encerrando o primeiro 40 

ponto da reunião. 2) HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE FDA FLUXO CONTÍNUO 41 

R$ 25.000,00: O presidente do Conselho, Professor Eduardo Teixeira da Silva, explanou 42 

sobre o Edital de Demandas de Fluxo Contínuo 2016 do Fundo de Desenvolvimento 43 

Acadêmico - FDA visando o apoio financeiro às propostas que estruturem ações para a 44 

melhoria da qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, priorizando a indissociabilidade 45 

entre elas e com interesse estratégico para a comunidade da UFPR. O Técnico de Tecnologia 46 
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da Informação Charles Masaharu Sakai apresentou o projeto "Adequação e melhoramento de 47 

salas de aula com equipamentos de apoio didático-pedagógico audiovisuais" no valor total de 48 

R$ 24.980,58 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos). O 49 

objetivo do presente projeto é a aquisição de equipamentos de apoio didático-pedagógicos 50 

(projetores multimídia e telas de projeção) para serem utilizados em laboratórios e salas de 51 

aula para uso coletivo por professores e discentes dos cursos de engenharia e licenciatura do 52 

Campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul. O coordenador da proposta salientou que 53 

estes equipamentos apresentam como ferramentas de apoio didático-pedagógicos e são 54 

empregados nas aulas, cursos, treinamentos e reuniões por facilitar e dinamizar as 55 

apresentações, contribuindo na melhoria da qualidade do ensino dos cursos de graduação além 56 

de auxiliar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão universitária e iniciação 57 

científica. O presidente do Conselho colocou em votação a proposta sendo aprovada por 58 

unanimidade. 3) HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DE FDA FLUXO CONTÍNUO 59 

R$ 13.191,29 Em seguida, foi apresentado pelo Prof. Eduardo o projeto “Manutenção e 60 

reparo de equipamentos do Campus Jandaia” no valor total de R$ 13.191,29 (treze mil, cento 61 

e noventa e um reais e vinte e nove centavos), proposto pelo curso de Engenharia Agrícola. O 62 

objetivo do projeto é a aquisição de um motor e uma bomba, para serem utilizados em um 63 

poço artesiano no terreno do Campus Jandaia, que serve de apoio a atividades de diversos 64 

cursos, inclusive de Engenharia Agrícola, e a troca de baterias seladas para um NO-BREAK 65 

do Laboratório de Ensino e Pesquisa FENN e a manutenção do referido aparelho. 4) 66 

REALOCAÇÃO DE RECURSOS DE FDA SETORIAL  Prof. William pediu a palavra, 67 

explicando que após análise do recurso oriundo do FDA, há um restante de R$ 23.000,00 e 68 

não há entre os pregões vigentes itens disponíveis. Desse montante, Prof. Padilha solicitou 69 

itens de informática no total de R$ 5.000,00, restando R$ 17.000,00. Prof. William propôs a 70 

transferência para aquisição de livros para reforço da bibliografia dos cursos, que serão 71 

utilizados pela licenciatura e engenharias. A solicitação foi colocada em votação e aprovada 72 

por unanimidade. 5) AJUSTE CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 73 

CIÊNCIAS EXATAS O Prof. William Junior do Nascimento apresentou a todos a proposta 74 

de ajuste e adição curricular para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Explicou que 75 

após reuniões do NDE (Núcleo Docente Estruturante) e do Colegiado foram definidas 76 

disciplinas de outros cursos que poderiam ser adicionadas como optativas e, outras 77 

consideradas como igualmente válidas para integralização curricular. As referidas disciplinas 78 

foram apresentadas pelo Prof. William conforme tabelas 01, 02 e 03 – folha 01, do processo 79 

23075.14361/2016-64 (para ajuste curricular e inclusão de disciplinas), conforme tabelas 04 e 80 

05 – folha 01 e 02, do mesmo processo (disciplinas para adição curricular). O Prof. Eduardo 81 

elogiou a iniciativa da coordenação e sugere que os outros cursos procedam da mesma 82 

maneira. O presidente do Conselho colocou em votação a proposta sendo aprovada por 83 

unanimidade. 6) CONVÊNIO SESA Prof. Eduardo passou a palavra para o Prof. Eduardo 84 

César Meurer, que apresentou o projeto “Desenvolvimento de Metodologia Analítica por 85 

Espectrometria de Massas para o Estado do Paraná promover a ampliação do diagnóstico de 86 

erros inatos do metabolismo em recém-nascidos do Paraná – Teste do Pezinho por 87 

Espectrometria de Massas”, assim como o Plano de Trabalho, Plano de Aplicação, com 88 

equipe técnica e termo de referência, sendo o convênio a ser firmado com a Secretaria de 89 

Saúde do Estado do Paraná no valor aproximado de R$ 500 mil reais para o Laboratório Fenn 90 

de Espectrometria de Massas. Professor Eduardo enalteceu o trabalho de todos envolvidos e 91 

mostrou a importância da vinda deste recurso para o Campus, colocou o projeto apresentado 92 
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em votação, sendo aprovado por unanimidade. 7) PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO 93 

CONSELHO EDITORIAL DA UFPR Prof. Eduardo leu um email do Prof. José Eduardo 94 

Padilha solicitando desligamento do Conselho Editorial da UFPR, alegando dificuldades para 95 

se deslocar à Curitiba. O Presidente do Conselho perguntou se algum dos presentes 96 

manifestava interesse em participar, como não houve interessados, sugeriu que o convite fosse 97 

enviado para todos os docentes, informando no email os procedimentos das reuniões do 98 

Conselho Editorial. 8) CONTRATAÇÃO DE DOCENTES. Prof. William destacou ao 99 

Conselho a necessidade urgente da contratação de novos docentes, devido à demanda 100 

crescente do Campus. Solicitou ao diretor a informação de quantas vagas estão disponíveis, e 101 

quais serão disponibilizadas para 2017. Prof. Eduardo pediu ao professor William que elabore 102 

ofício à Reitoria solicitando informações e esclarecimentos em relação às vagas do pacote de 103 

expansão e das vagas disponíveis, tanto de docentes quanto de técnicos, de forma a 104 

documentar a solicitação da comunidade acadêmica, e que esse ofício fosse enviado pelo 105 

Conselho Diretor do Campus. 9) APROVAÇÃO DE ATAS O Professor Eduardo realizou a 106 

leitura das atas das reuniões ordinárias do Conselho do dia 07 de junho aprovada por 107 

unanimidade e sem correções. Realizou também a leitura da ata da reunião do dia 06 de julho, 108 

sendo aprovada por todos, sem correções. Não havendo mais manifestações, o Prof. Eduardo 109 

Teixeira da Silva declarou encerrada a reunião, na qual eu Patrícia das Graças Guimarães, 110 

secretária em exercício, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes da 111 

reunião.       112 

 


