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ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO EM 1 

JANDAIA DO SUL, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016. Ao nono dia do mês 2 

de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e nove minutos, na sala da direção no 3 

prédio administrativo do Campus Jandaia do Sul da UFPR, reuniu-se o Conselho Diretor do 4 

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

Professor Eduardo Teixeira da Silva, estavam presentes representando as coordenações de cursos: 6 

André Luiz Justi, Daniel Angelo Longhi, Rafael Germano Dal Molin Filho e William Junior do 7 

Nascimento; representando os docentes: Érika de Castro Vasques; representando os técnico-8 

administrativos: Fernanda Novaes Chiappin Vizoni; representando os discentes: Marluci Pereira 9 

Cardoso; convidada: Selma dos Santos Rosa; secretariando a reunião: Mônika Carolyna de Souza 10 

Miguel Santos. Informes: 1. O presidente do conselho leu o ofício circular 03/16 Reitoria que 11 

designa o dia 14 de novembro de 2016 como ponto facultativo. 2. Professor Eduardo realizou a 12 

leitura da ata da 6ª reunião ordinária do Conselho Diretor, em 18 de outubro de 2016, sendo 13 

solicitado pelo docente Daniel Angelo Longhi, alteração do item 11) - Aprovação do 14 

Regulamento de orientação acadêmica para adequação à resolução CEPE 95A/15: O Prof. Daniel 15 

apresentou a atualização do Regulamento de Orientação Acadêmica dos cursos de Engenharia, 16 

seguindo as exigências da Resolução 95A/15 – CEPE. O professor informou que após a 17 

aprovação, o regulamento deverá ser encaminhado a PROGRAD, para ser anexado ao PPC dos 18 

cursos. O tema já foi debatido nos NDEs dos cursos de Engenharia, nas reuniões de 23/09/2016, e 19 

nos Colegiados dos cursos de Engenharia, nas reuniões do dia 30 de setembro, os quais aprovaram 20 

a atualização por unanimidade e encaminharam para análise do Conselho. A sugestão de alteração 21 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Ordem do dia. 1) Processo: 22 

23075.160852/2016-52. Assunto: 2ª etapa de avaliação de estágio probatório Interessado: 23 

José Eduardo Padilha de Sousa. O presidente do Conselho Professor Eduardo Teixeira, 24 

apresentou o processo de avaliação de estágio probatório, sendo que o processo seguiu e respeitou 25 

os tramites da resolução n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e o 26 

docente José Eduardo Padilha de Sousa recebeu pontuação máxima na segunda etapa de avaliação 27 

do estágio. Posto em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. 2) Homologação do 28 

resultado do Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto da carreira de 29 

magistério superior, Área de Conhecimento: Matemática, Edital nº373/16 - PROGEPE: Foi 30 

homologado por unanimidade de votos as atas e editais referentes ao processo de seleção para 31 

contratação de professor substituto, área de conhecimento matemática, edital nº 373/16-32 

PROGEPE. O resultado final do processo seletivo, edital nº 05 da comissão julgadora – parecer 33 

conclusivo, relata a classificação final do teste seletivo, havendo apenas uma aprovada, a saber: 1º 34 

lugar, processo 23075.160391/2016-18, candidata Luana Carolina Bosmuler Zuge, nota 8,94. 3) 35 

Solicitação de afastamento no país para estudo, processo nº 23075.067118/2015-34, 36 

interessado Professor Marcelo Valério. O professor William relatou o processo de afastamento 37 

do professor Marcelo Valério aprovado pelo colegiado do curso de Licenciatura em Ciências 38 

Exatas. O processo foi amplamente discutido pela plenária, pois este tema é de grande interesse 39 

institucional para o Campus Avançado de Jandaia do Sul. Após foi colocado em votação e por 40 

unanimidade decidiu-se pelo afastamento do professor pelo período entre 01/03/2017 e 41 

31/01/2019 (22 meses), condicionado a liberação de professor substituto. A plenária deliberou que 42 
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os coordenadores de cursos procedam discussão junto aos docentes sobre os futuros afastamentos 43 

para capacitação. 4) Termo de Cooperação entre a Universidade Federal do Paraná – 44 

Campus Jandaia do Sul e o Colégio Estadual Unidade Pólo – Município de Jandaia do Sul. 45 

A professora Selma dos Santos Rosa explanou sobre os projetos Hands-on-tec e Inclusão Digital, 46 

cujo objetivo é instrumentalizar professores e alunos para o uso pedagógico de tecnologias 47 

digitais. Esses projetos já estão sendo executados no Lar São Francisco de Assis e os envolvidos 48 

tem a intenção de ampliar o projeto para outras escolas/colégios do município de Jandaia do Sul. 49 

Em conversa com o diretor do Colégio Unidade Pólo, Alessandro Cristiano Garbelin, foi proposto 50 

que os projetos sejam implantados naquela instituição, onde atenderá aproximadamente 220 51 

alunos e 55 professores. O mesmo ofereceu uma sala de aproximadamente 98m2, internet, e 52 

segurança para os equipamentos. A professora propôs que seja realizado um Termo de 53 

Cooperação entre a Universidade Federal do Paraná – Campus Jandaia do Sul e o Colégio 54 

Estadual Unidade Pólo – Município de Jandaia do Sul, conforme plano de trabalho apresentado, 55 

para que estes projetos sejam executados, beneficiando assim mais uma parcela da comunidade 56 

jandaiense. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 5) Acordo de 57 

Cooperação entre a Universidade Federal do Paraná – Campus Jandaia do Sul e o Lar São 58 

Francisco de Assis - Município de Jandaia do Sul. A professora Selma dos Santos Rosa 59 

apresentou parceria que vem sendo realizada com o Lar São Francisco de Assis há 60 

aproximadamente um ano, onde os projetos Hands-on-tec e Inclusão Digital vem se consolidando 61 

e beneficiando aproximadamente 240 pessoas. Informou que recentemente o Campus Avançado 62 

de Jandaia do Sul recebeu doação da Receita Federal de Maringá de diversos equipamentos 63 

eletrônicos para fins pedagógicos e que estão sendo utilizados nos projetos realizados no Lar São 64 

Francisco de Assis. Comunicou que o Lar cedeu para o projeto um espaço físico de 40m2 para 65 

que os projetos sejam executados. A professora propôs que seja realizado um Acordo de 66 

Cooperação entre a Universidade Federal do Paraná – Campus Jandaia do Sul e o Lar São 67 

Francisco de Assis - Município de Jandaia do Sul, conforme plano de trabalho apresentado, dando 68 

continuidade à execução desses projetos. A proposta foi colocada em votação e aprovada por 69 

unanimidade. 6) Processo: 23075.160853/2016-05. Assunto: 2ª etapa de avaliação de estágio 70 

probatório Interessado: Osvaldo Guedes Filho. O presidente do Conselho Professor Eduardo 71 

Teixeira, apresentou o processo de avaliação de estágio probatório, sendo que o processo seguiu e 72 

respeitou os tramites da resolução n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação 73 

exigida e o docente Osvaldo Guedes Filho recebeu pontuação máxima na segunda etapa de 74 

avaliação do estágio. Posto em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. Não 75 

havendo mais manifestações, o Prof. Eduardo Teixeira da Silva declarou encerrada a reunião, na 76 

qual eu Mônika Carolyna de Souza Miguel Santos, secretária em exercício, lavrei a presente ata 77 

que vai assinada por mim e demais presentes da reunião. 78 

 


