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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao décimo quarto dia do mês de junho de 2017, às treze horas e trinta minutos, na sala da direção 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 13ª Reunião 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: André Luiz Jus�, Daniel Angelo Longhi, Marco
Aurélio Reis dos Santos e Rober�no Mendes San�ago Júnior; representando os discentes: Marluci Pereira
Cardoso; representando os técnico-administra�vos em educação: Monica Batoqui França e Yhann Hafael
Trad Perandré; secretariando a reunião: Patrícia das Graças Guimarães. Ausência Jus�ficada: William
Junior do Nascimento. Convidado: Leandro Henrique Trapp. EXPEDIENTE - APRECIAÇÃO DA ATA DA 12ª
REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL, REALIZADA EM
08/05/2017 Ordem do dia: INFORMES I - Relato da reunião do Prof. Padilha com o Sr. Paulo Barone,
Secretário de Educação Superior, sobre a liberação de vagas e recursos para o Campus. O chefe da SCEO
comunicou aos presentes que compa�lhou a planilha do DACA via email, onde deve ser feito um
levantamento dos itens a serem adquiridos para o Campus, e principalmente revisar a descrição dos
itens, para que o processo de compra ocorra de forma correnta. O prazo máximo de envio é até 02 de
agosto. 1) Abertura de Processo Sele�vo para contração de Professor subs�tuto: Prof. André Luiz Jus�
relatou ao Conselho que foi disponibilizada para o Campus uma vaga de professor subs�tuto, e portanto,
será aberto um processo sele�vo para a contratação do mesmo. O coordenador solicitou o registro em
ata que o processo sele�vo, embora seja oriundo das Coordenação de Engenharia Agrícola, atenderá os
três cursos de Engenharia. O docente contratado terá regime de 40 horas semanais, �tulação mínima de
 Graduação em Engenharia Mecânica ou Engenharia Agrícola, e atuará nas seguintes disciplinas:
 Engenharia Agrícola: JAG005 - Tratores e Motores; JAG013 - Máquinas e Implementos Agrícolas I; JAG020
- Máquinas e Implementos Agrícolas II; JAG038 - Fundamentos de Eletricidade, Controle e Automação;
JAG024 - Elementos de Máquinas; JAG035 - Projetos de Máquinas; JAG004 - Instalações Elétricas. Na
Engenharia de Alimentos atenderá a disciplina JAL015 - Ciência e Resistência dos Materiais, e na
Engenharia de Produção as disciplinas JEP004 - Mecânica para Engenharia de Produção; JEP013 -
Eletrotécnica para Engenharia de Produção e JEP009 - Ciência dos Materiais para Engenharia de
Produção. O local das inscrições do teste sele�vo será no Campus Avançado desta ins�tuição, situado na
Rua Dr. João Maximiano, 426. Vila Operária, Jandaia do Sul – PR. CEP: 86900-000. As inscrições serão
feitas na Secretaria da Direção. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 2) Feira da Profissões.
Prof. Daniel expôs a necessidade da definição do Campus em relação à Feira de Profissões. Após
discussão, foram definidos 3 desdobramentos para votação do Conselho: a) realizar a Feira de Profissões
no Campus de Jandaia do Sul; b) realizar a Feira de Profissões em Jandaia do Sul e enviar discentes e
docentes à Feira de Profissões em Curi�ba com obje�vo de representar o Campus; c) par�cipar da Feira
de Profissões em Curi�ba entre 24 e 27 de agosto, somado com ações de divulgação e marke�ng
do Campus, como outdoors, visitas a colégios e campanha publicitária em rádios, jornais e internet. Após
ampla discussão, a opção "c" foi escolhida por unanimidade, devendo ser organizada a logís�ca e
estratégias de divulgação por uma comissão de técnicos, docentes e discentes. 3) Emissão de portaria
pela Direção. Prof. Jus� solicitou ao Conselho que a Direção do Campus faça emissão de portarias
definindo os membros dos colegiados, pois já foi solicitado em visitas do MEC durante as avaliações dos
cursos. Todos aprovaram a solicitação, devendo cada coordenador enviar via email à Secretaria
Administra�va do Gabinete a lista dos membros do respec�vo
colegiado. 4) Processo: 23075.166360/2017-51  Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio probatório
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Interessado: Carlos Eurico Galvão Rosa: O coordenador Rober�no Mendes San�ago Júnior relatou o
processo de avaliação de estágio probatório, sendo que o processo seguiu e respeitou os tramites da
resolução n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e o docente Carlos Eurico
Galvão Rosa recebeu pontuação máxima na terceira etapa de avaliação do estágio. 5) Solicitação de
afastamento no país para estudo, processo nº 23075.181179/2017-75, interessado Professor Rogério
Ferreira da Silva: Prof. Rober�no Mendes San�ago Júnior relatou o pedido de afastamento no país para
estudo - capacitação, aprovado pelo colegiado do curso de Licenciatura em Computação. A solicitação
foi discu�da pela plenária, após foi colocada em votação e por unanimidade decidiu-se pela aprovação do
afastamento do professor pelo período entre 01/09/2017 e 31/08/2019 (24 meses), condicionado a
liberação de professor subs�tuto. 6) Solicitação de afastamento no país para estudo, processo
nº 23075.181654/2017-11, interessada Professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra: Prof. Rober�no
Mendes San�ago Júnior relatou o pedido de afastamento no país para estudo - capacitação, aprovado
pelos colegiados dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas e Licenciatura em Computação. A
solicitação foi discu�da pela plenária, após foi colocada em votação e por unanimidade decidiu-se pela
aprovação do afastamento do professora pelo período entre 25/10/2017 à 25/10/2019 (24 meses),
condicionado a liberação de professor subs�tuto. INFORMES II: Prof. Eduardo comunicou o recebimento
de dois o�cios da Procuradoria Federal da República: uma a respeito do Tradutor e Intérprete de Libras, e
a segunda tratando de uma denúncia sobre o contrato de locação da Fafijan e instalações da UFPR no
município. Informou que os dois o�cios serão respondidos dentro do prazo, e que os coordenadores
serão comunicados sobre o teor dos o�cios de resposta. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, a qual, eu, Patrícia das Graças Guimarães, lavrei a presente ata,
a qual segue devidamente assinada.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DAS GRACAS GUIMARAES,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 22/08/2017, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YHANN HAFAEL TRAD PERANDRE, PSICOLOGO-
AREA, em 22/08/2017, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTINO MENDES SANTIAGO JUNIOR,
COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 23/08/2017, às
09:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONICA BATOQUI FRANCA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 04/09/2017, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL ANGELO LONGHI, COORDENADOR DO
CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, em 05/09/2017, às 07:49, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ JUSTI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 05/09/2017, às 08:08, 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 19/09/2017, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO REIS DOS SANTOS, VICE /
SUPLENTE COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, em
19/09/2017, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARLUCI PEREIRA CARDOSO, Usuário Externo, em
19/09/2017, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0348527 e o
código CRC 2EDE3174.
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