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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 282 Aos vinte e oito dias do mês de 3 minutos, na sala de videoconferência4 de Alimentos. A sessão foi presidida pela5 Leomara Floriano Ribeiro 6 Angelo Longhi, Eduardo Cesar Meurer, 7 Luana Carolina Bosmuler Züge8 Tossani e os discentes 9 Ausência justificada da 10 Ausência não justificada do docente 11 da ata da 37ª Reunião Ordin12 Aprovada por unanimidade.13 Apreciação das Fichas 02 14 seguintes disciplinas: JAN015 Decisão I e JAL012 – Fenômenos de Transporte Aplicados à Indústria de Alimentos16 Todos os Planos de Ensino 17 ATUALIZAÇÃO DE BIBLIOGRAFIA 18 bibliografias constantes nas Fichas 01 das seguintes disciplinas:19 Expressão Gráfica; JAL003 20 Aplicados à Indústria de Alimentos e JAL029 21 Alterações aprovadas por unanimidade22 afastamento do país, pelo docente Fábio Meurer, 23 Latinoamericana sobre cultivo de peces nativos" que acontecerá em Piriápolis 24 Uruguai, de 16 a 25/11/2018, com apresentação do trabalho “Crescimento do jundi25 (Rhamdia quelen) em criação com gênero isolado e misto em um sistema em 26 recirculação de água”. O professor informou ainda, que não haverá prejuízos 27 didáticos e que a participação em eventos internacionais é importante para a 28 internacionalização da pesqui29 Concessão ao docente Eduardo Cesar Meurer, para participar do evento “30 BrMass”, do dia 08 a 12/12/2018, com apresentação da palestra, "Venturi 31 Electrospray Ionization, Developmemnt and Applications". Aprovado p32 unanimidade; 4) AULAS NA SEMANA DE 01 A 05/10/201833 informou que o Centro Acadêmico 34 acadêmica entre os dias35 SIEPE e que as palestras, 36 Desta forma, foi questionado ao Colegiado a respeito da dispensa das aulas. Após 37 ampla discussão, o Colegiado aprovou a liberação das aulas com a condição que os 38 discentes participem da semana acadêm39 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE E ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTdias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinde videoconferência, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia tos. A sessão foi presidida pela coordenadora do curso, professorLeomara Floriano Ribeiro com a participação dos docentes: André Luiz JustiEduardo Cesar Meurer, Érika de Castro Vasques, Fabio Meurer eLuana Carolina Bosmuler Züge. Ainda presentes a técnica administrativ Kelvin Brences Monteiro e Rayssa Maria Braga Mancio técnica administrativa Rosangela Maria Ausência não justificada do docente Raimundo Alberto Tostes. Expedienteª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada em 30por unanimidade. Ordens do dia: 1) PLANOS DE ENSINO das Fichas 02 atualizadas referentes ao 2º semestre de 2018 das seguintes disciplinas: JAN014 – Expressão Gráfica; JAN020 Fenômenos de Transporte Aplicados à Indústria de Alimentosodos os Planos de Ensino apresentados foram aprovados por unanimidadeATUALIZAÇÃO DE BIBLIOGRAFIA – FICHAS 01: Foram atualizadas as bibliografias constantes nas Fichas 01 das seguintes disciplinas:Expressão Gráfica; JAL003 – Termodinâmica I; JAL012 – Fenômenos de Transporte Aplicados à Indústria de Alimentos e JAL029 – Tecnologia de Leites e Derivados. Alterações aprovadas por unanimidade; 3) CONCESSÕES: afastamento do país, pelo docente Fábio Meurer, para participar da "VI Conferência Latinoamericana sobre cultivo de peces nativos" que acontecerá em Piriápolis Uruguai, de 16 a 25/11/2018, com apresentação do trabalho “Crescimento do jundi) em criação com gênero isolado e misto em um sistema em recirculação de água”. O professor informou ainda, que não haverá prejuízos didáticos e que a participação em eventos internacionais é importante para a internacionalização da pesquisa do Campus. Aprovado por unanimidade;Concessão ao docente Eduardo Cesar Meurer, para participar do evento “BrMass”, do dia 08 a 12/12/2018, com apresentação da palestra, "Venturi Electrospray Ionization, Developmemnt and Applications". Aprovado pAULAS NA SEMANA DE 01 A 05/10/2018: A professora Leomara Centro Acadêmico do curso está organizando s 01 e 05/10/2018, sendo que de 02 a 03/10/2018 SIEPE e que as palestras, minicursos e visitas técnicas ocorrerão nos demais dias. Desta forma, foi questionado ao Colegiado a respeito da dispensa das aulas. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a liberação das aulas com a condição que os discentes participem da semana acadêmica e que os professores sejam informados 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE AGOSTO DE 2018. quinze horas e trinta se o colegiado do curso de Engenharia do curso, professora André Luiz Justi, Daniel Castro Vasques, Fabio Meurer e administrativa Andriara Rayssa Maria Braga Mancio. técnica administrativa Rosangela Maria Barbosa Gazola. Expediente: Leitura 30 de julho de 2018. PLANOS DE ENSINO – FICHAS 02: ao 2º semestre de 2018 das 0 – Tecnologia da Fenômenos de Transporte Aplicados à Indústria de Alimentos. por unanimidade; 2) Foram atualizadas as bibliografias constantes nas Fichas 01 das seguintes disciplinas: JAN014 – Fenômenos de Transporte Tecnologia de Leites e Derivados. : a) Solicitação de para participar da "VI Conferência Latinoamericana sobre cultivo de peces nativos" que acontecerá em Piriápolis – Uruguai, de 16 a 25/11/2018, com apresentação do trabalho “Crescimento do jundiá ) em criação com gênero isolado e misto em um sistema em recirculação de água”. O professor informou ainda, que não haverá prejuízos didáticos e que a participação em eventos internacionais é importante para a Aprovado por unanimidade; b) Concessão ao docente Eduardo Cesar Meurer, para participar do evento “7th BrMass”, do dia 08 a 12/12/2018, com apresentação da palestra, "Venturi Electrospray Ionization, Developmemnt and Applications". Aprovado por A professora Leomara organizando uma semana a 03/10/2018 ocorrerá a minicursos e visitas técnicas ocorrerão nos demais dias. Desta forma, foi questionado ao Colegiado a respeito da dispensa das aulas. Após ampla discussão, o Colegiado aprovou a liberação das aulas com a condição que os que os professores sejam informados 
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sobre o quantitativo de discentes inscritos 40 aula normalmente. 6) 41 informou que a discente Agta Fernanda Ricardo Rosa solicitou está42 obrigatório junto a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.43 atende aos requisitos previstos 44 discussão, o Colegiado indeferiu o pedido com 45 estágio e 1 abstenção.46 41/2018/UFPR/R/JA/SAG47 duração acima de 1 dia48 Conselho Diretor. Por esta razão, 49 Microbiologia de Alimentos50 Palotina realizada pelo professor 51 discussão. Após amplo debate entre52 que o professor responsável53 poder realizar a aprovação da mesma, conforme o ofí54 aprovação foi postergada para votação em próxima reunião, a55 justificativa. Comunicações56 concessão à docente Érika de Castro Vasques para participar de palestra e reunião 57 na UEM, em Maringá/PR, nos dias 14 e 17/08/201858 concessão à professora Luana Carolina Bosmuler Züge para participar como 59 membro de banca na UFPR, em Curitiba/PR, no dia 27/08/201860 DO CURSO – MANDAGUARI/PR61 entrevista na Web TV em Mandaguari 62 Campus, e solicitou quem entre os membros poderia ir representando o curso de 63 Engenharia de Alimentos.64 Bosmuler Züge se dispuseram na representação do curso65 – 2º semestre de 2018: 66 Bosmuler Züge explicaram que, conforme informado em Conselho Diretor, o 67 recebeu um recurso no valor de 40.000 reais para uso no segundo semestre de 68 2018. Segundo a direção, o montante foi destinado a gastos com diárias e rateado 69 entre os docentes efetivos e atuantes, totalizando um valor de R$ 1.111,11 por 70 docente. Caso o professor não utilizar todo o valor, o restante retornará para a 71 direção e será realocado pela comissão de compras. O colegiado, como 72 encaminhamento, questiona se há a possibilidade de estender a utilização do 73 recurso para gastos relacionados às atividades de pesquisa e extensão74 DE CURSOS E PROFISSÕES 2018:75 feira de cursos e profissões76 um pouco maior do que nos anos anteriores, mas77 cursos do Campus Avançado Jandaia do Sul78 discentes foi precária, porque n79 
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sobre o quantitativo de discentes inscritos no evento e, em caso contrário6) ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: A professora Leomara informou que a discente Agta Fernanda Ricardo Rosa solicitou estájunto a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul. Entretanto, a discente não atende aos requisitos previstos no Art. 21 do Projeto Pedagógico do Cursoo Colegiado indeferiu o pedido com 8 votos contráriose 1 abstenção. 7) VISITAS TÉCNICAS: Segundo o 41/2018/UFPR/R/JA/SAG enviado pela direção do Campus, as visitas técnicas comduração acima de 1 dia de viagem deverão ser aprovadas no Colegiado e no . Por esta razão, a solicitação da visita técnica da disciplina de Microbiologia de Alimentos ao Laboratório de Análise de Alimentos (LACOMA) em pelo professor Raimundo Alberto Tostes. Após amplo debate entre os membros do Colegiadoprofessor responsável justificasse a necessidade da realização da visita, para poder realizar a aprovação da mesma, conforme o ofício supracitadoaprovação foi postergada para votação em próxima reunião, após a apresentação da Comunicações: 1) CONCESSÕES: a) Aprovação concessão à docente Érika de Castro Vasques para participar de palestra e reunião na UEM, em Maringá/PR, nos dias 14 e 17/08/2018; b) Aprovação concessão à professora Luana Carolina Bosmuler Züge para participar como membro de banca na UFPR, em Curitiba/PR, no dia 27/08/2018MANDAGUARI/PR: A professora Érika comentou queentrevista na Web TV em Mandaguari para divulgação do vestibular e dos cursos do Campus, e solicitou quem entre os membros poderia ir representando o curso de Engenharia de Alimentos. As docentes Érika de Castro Vasques e Luana Carolina se dispuseram na representação do curso. 3) DIVISÃO DE DIÁRIAS 2º semestre de 2018: As docentes Leomara Floriano Ribeiro eexplicaram que, conforme informado em Conselho Diretor, o recebeu um recurso no valor de 40.000 reais para uso no segundo semestre de 2018. Segundo a direção, o montante foi destinado a gastos com diárias e rateado entre os docentes efetivos e atuantes, totalizando um valor de R$ 1.111,11 por docente. Caso o professor não utilizar todo o valor, o restante retornará para a realocado pela comissão de compras. O colegiado, como encaminhamento, questiona se há a possibilidade de estender a utilização do recurso para gastos relacionados às atividades de pesquisa e extensãoDE CURSOS E PROFISSÕES 2018: A professora Leomara fez um breve relato da feira de cursos e profissões em relação ao tamanho do estande, pois este um pouco maior do que nos anos anteriores, mas continuou sendocursos do Campus Avançado Jandaia do Sul. Além disso, a alimentaç, porque não houve almoço como nos anos anteriores
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e, em caso contrário haverá A professora Leomara informou que a discente Agta Fernanda Ricardo Rosa solicitou estágio não Entretanto, a discente não o Projeto Pedagógico do Curso. Após contrários à realização do Segundo o Ofício nº , as visitas técnicas com deverão ser aprovadas no Colegiado e no solicitação da visita técnica da disciplina de ao Laboratório de Análise de Alimentos (LACOMA) em Raimundo Alberto Tostes foi colocada em Colegiado, estes solicitaram justificasse a necessidade da realização da visita, para cio supracitado. Desta forma, a pós a apresentação da vação ad referendum de concessão à docente Érika de Castro Vasques para participar de palestra e reunião Aprovação ad referendum de concessão à professora Luana Carolina Bosmuler Züge para participar como membro de banca na UFPR, em Curitiba/PR, no dia 27/08/2018; 2) DIVULGAÇÃO A professora Érika comentou que haverá uma para divulgação do vestibular e dos cursos do Campus, e solicitou quem entre os membros poderia ir representando o curso de Érika de Castro Vasques e Luana Carolina DIVISÃO DE DIÁRIAS Leomara Floriano Ribeiro e Luana Carolina explicaram que, conforme informado em Conselho Diretor, o Campus recebeu um recurso no valor de 40.000 reais para uso no segundo semestre de 2018. Segundo a direção, o montante foi destinado a gastos com diárias e rateado entre os docentes efetivos e atuantes, totalizando um valor de R$ 1.111,11 por docente. Caso o professor não utilizar todo o valor, o restante retornará para a realocado pela comissão de compras. O colegiado, como encaminhamento, questiona se há a possibilidade de estender a utilização do recurso para gastos relacionados às atividades de pesquisa e extensão. 4) FEIRA ara fez um breve relato da , pois este foi apenas continuou sendo dividido pelos 5 Além disso, a alimentação cedida aos almoço como nos anos anteriores. Nada 
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mais havendo a tratar, a presidente, professora Leomara Floriano Ribeiro, às 80 dezesseis horas e cinquenta minutos81 Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela presidente e demais 82 presentes. 83 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Leomara Floriano RibeiroDocente – André Luiz JustiDocente – Daniel Angelo LonghiDocente – Eduardo Cesar MeurerDocente – Érika de Castro VasquesDocente – Fabio MeurerDocente – Luana Carolina Bosmuler ZügeDiscente – Kelvin Brences MonteiroDiscente – Rayssa Maria Braga Mancio 
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mais havendo a tratar, a presidente, professora Leomara Floriano Ribeiro, às dezesseis horas e cinquenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela presidente e demais Andriara Tossani ________________________________Leomara Floriano Ribeiro ________________________________André Luiz Justi ________________________________Daniel Angelo Longhi ________________________________Eduardo Cesar Meurer ________________________________Érika de Castro Vasques ________________________________Fabio Meurer ________________________________Luana Carolina Bosmuler Züge ________________________________Kelvin Brences Monteiro ________________________________Rayssa Maria Braga Mancio ________________________________
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mais havendo a tratar, a presidente, professora Leomara Floriano Ribeiro, às , encerrou a reunião, da qual eu, Andriara lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela presidente e demais ___________________________________________  ____________________________________  _____________________________________________  _________________________________________  ________________________________________  ______________________________________  _______________________________________________  _________________________________  ______________________________________   ___________________________________  


