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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. 
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 
minutos, na sala de videoconferência, no prédio da UFPR, Campus Avançado de 
Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia Agrícola. A sessão foi 
presidida pelo coordenador do curso, professor André Luiz Justi, com a participação 
dos docentes: Fabio Meurer, Osvaldo Guedes Filho, Renata Bachin Mazzini Guedes 
e Eduardo Teixeira da Silva (convidado). Ainda presentes os técnicos administrativos 
André dos Reis Bombardi e Andriara Tossani e as discentes Bruna Camila Lameira e 
Isabella Tatiane Gonelli Ferreira. Ausências justificadas dos docentes: Ana Claudia 
Nogueira Mulati, Daniel Angelo Longhi, Juliana Verga Shirabayashi e Maycon Diego 
Ribeiro. Expediente: Leitura das atas das seguintes reuniões de colegiado: a) 25ª 
Reunião Ordinária, realizada em 28 de março de 2017; b) 26ª Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de abril de 2017; c) 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 31 de 
março de 2016; d) 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de dezembro de 
2016. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. Ordens do dia: 1) 
OFERTAS DE DISCIPLINAS: O coordenador apresentou ao colegiado uma 
proposta de alteração na oferta de disciplinas, em decorrência da falta de docentes, 
com conhecimento específico, para ministrá-las. A proposta é de cancelar a oferta 
das disciplinas JAG041 – Cartografia Geral (6º período), JAG035 – Projetos de 
Máquinas, JAG008 – Geoprocessamento e JAG004 – Instalações Elétricas (8º 
período). E para que os discentes não tenham suas cargas horárias prejudicadas, 
serão ofertadas JAG040 – Saneamento Rural e JAG010 – Obras Hidráulicas, 
referentes ao 9º período. A proposta foi aprovada por todos; 2) VAGAS DO 
PROVAR: O professor André Luiz Justi apresentou, para aprovação, a proposta de 
oferta de vagas para o PROVAR 2017/2018. Foram disponibilizadas 17 vagas no 
total, sendo 5 na modalidade “Aproveitamento de Curso Superior”, 10 na modalidade 
“Reopção de Curso” e 2 na modalidade “Vestibular”. A proposta foi aprovada por 
unanimidade; 3) FEIRA DE CURSOS E PROFISSÕES: O docente André Luiz Justi 
solicitou que o colegiado decidisse se faria ou não o pedido dos materiais para a 
Feira de Cursos e Profissões que acontecerá em Curitiba, pois o prazo final para 
fazer a solicitação é dia 31/05. Em comum acordo, os membros optaram por solicitar 
os materiais e, em caso de não ser possível comparecer na Feira em Curitiba, 
utilizá-los para a Feira que acontecerá em Jandaia do Sul. Aprovado por todos; 4) 
REMOÇÃO DE MATRÍCULA: O coordenador apresentou o processo de solicitação 
de Exercícios Domiciliares (Processo nº 23075.176460/2017-96) da discente Renata 
Cordioli – GRR20154228, que se encontra incapacitada de frequentar as aulas por 
motivo de doença. O docente informou que a aluna foi orientada pela coordenação 
que, devido sua condição e visto que já se encerrou o período para trancamento de 
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curso, seria aconselhável a remoção da matrícula em algumas disciplinas, 
permanecendo matriculada em pelo menos uma para que não perca a vaga por 
“abandono de curso”, conforme Resolução 37/97 – CEPE. A discente aceitou a 
sugestão e solicitou a remoção de matrícula nas disciplinas JAN012 – Física II, 
JAG003 – Hidráulica, JAG007 – Introdução à Ciência do Solo, JAG025 – Topografia 
e JAG033 – Mecânica Geral. Permanecendo matriculada, com exercícios 
domiciliares, em JAG002 – Agrometeorologia, JAG009 – Tecnologia dos Materiais 
de Construção e JAG016 – Biologia, Botânica e Ecologia Geral, conforme acordado 
entre a coordenação e os docentes responsáveis pelas disciplinas acima citadas. 
Aprovado por unanimidade; 5) NOVA COMPOSIÇÃO DO NDE: O professor André 
Luiz Justi apresentou ao colegiado a nova composição do NDE do curso, para 
aprovação. Os membros serão: Ana Claudia Nogueira Mulati, André Luiz Gazoli de 
Oliveira, André Luiz Justi, Daniel Angelo Longhi, Juliana Verga Shirabayashi, 
Leomara Floriano Ribeiro, Maycon Diego Ribeiro, Marco Aurélio Reis dos Santos, 
Osvaldo Guedes Filho e Renata Bachin Mazzini Guedes. Aprovado por 
unanimidade; 6) PLANO DE ENSINO – FICHA 2: Apresentação para aprovação do 
Plano de Ensino da disciplina JAG014 – Silos e Armazéns, referente ao 1º semestre 
de 2017. Após apreciação dos membros a Ficha 2 foi aprovada por unanimidade; 7) 
PERÍODO ESPECIAL: O docente convidado Eduardo Teixeira apresentou ao 
colegiado a proposta de ofertar em período especial (de 17 a 28 de julho) a 
disciplina, do 8º período, JAG022 – Armazenamento de Produtos Agrícolas que seria 
ofertada no 2º semestre de 2017. O docente justificou que dado às diversas funções 
provenientes de seu atual cargo de diretor do Campus não será possível ministrar a 
disciplina, com qualidade, em período regular. A proposta foi aprovada por 
unanimidade; 8) AJUSTE CURRICULAR: O docente Osvaldo Guedes Filho solicitou 
um Ajuste Curricular para a disciplina JAG012 – Mecânica dos Solos (passará do 7º 
para o 8º período) e JAG008 – Geoprocessamento (passará do 8º para o 7º 
período). O docente justificou que, por sua carga horária se encontrar muito 
sobrecarregada, a alteração facilitará a oferta da disciplina e não haverá prejuízo no 
aprendizado dos alunos. Aprovado por unanimidade; 9) APROVEITAMENTO DE 
CONHECIMENTO: Conforme proposto pela coordenação, a data de aplicação das 
provas de aproveitamento de conhecimento será no dia 07/07/2017, das 07h e 
30min às 11h e 30min. A docente Leomara Floriano Ribeiro se voluntariou como 
aplicadora para as três Engenharias do Campus. Proposta de data e aplicadora 
aprovada por todos. COMUNICAÇÃO: 1) COMITÊ DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA: O coordenador informou que não houve nenhum voluntário para 
compor o Comitê, conforme solicitado na última reunião do colegiado e, caso 
ninguém se voluntariar, será feita uma indicação tendo como base de escolha os 
encargos administrativos de cada docente. O nome do voluntário ou indicado será 
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apresentado na próxima reunião de colegiado do curso; 2) CONCESSÃO: Aprovado 
ad referendum a concessão de 4 dias (15 a 18 de maio de 2017) ao docente 
Raimundo Alberto Tostes para participar do evento “XIII Jornadas Bolivarianas: A 
Educação na América Latina – 100 anos”; 3) FREQUÊNCIA EM REUNIÕES DE 
COLEGIADO: O coordenador reforçou aos membros e, em especial aos docentes, a 
importância da participação nas reuniões de colegiado, e ressaltou que conforme 
disposto no Art. 12 do Regimento Geral da UFPR, o comparecimento às reuniões 
dos colegiados é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade; 4) 
EXERCÍCIOS DOMICILIARES: O professor André Luiz Justi informou ao colegiado 
a aprovação ad referendum do processo de solicitação de exercícios domiciliares da 
discente Bruna Maria Graneiro da Silva – GRR20151622 (Processo nº 
23075.174486/2017-08); 5) VISITA DO MEC PARA RECONHECIOMENTO DE 
CURSO: O coordenador comunicou que a visita do MEC para reconhecimento do 
curso de Engenharia Agrícola será nos dias 05 e 06/06/2017 e a agenda de 
atividades para esses dias foi encaminhada por e-mail a toda a comunidade 
acadêmica. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor André Luiz Justi, às 
quatorze horas vinte e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara 
Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais 
presentes. 
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