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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 302 Aos trinta dias do mês de 3 na sala de videoconferência4 Alimentos. A sessão foi presidida pela5 Floriano Ribeiro com a participação dos docentes:6 Longhi, Eduardo Cesar Meurer, 7 Raimundo Alberto Tostes e José Eduardo Padilha de Sousa (convidado)8 presentes as técnicas administrativ9 Gazola e as discentes 10 Ausência justificada da 11 ata da 36ª Reunião Ordin12 Aprovada por unanimidade.13 02: Aprovação da atualização das Fichas 02 referente ao 2º semestre de 2018 das 14 seguintes disciplinas: JAN006 15 Estatística, JAN016 – Matemática IV, JAL002 16 Operações Unitárias I, JAL02117 e Hortaliças e JAL024 – 18 Planos de Ensino foram a19 REUNIÕES – 2º SEMESTRE DE 201820 apresentado pela coordenação para o 2º semestre de 2018, conforme tabela anexa21 foi aprovado por unanimidade22 coordenadora apresentou para análise, o processo de redistribuição do 23 Gessiel Newton Scheidt (Processo SEI nº 23075.019976/201824 solicitante é lotado no Campus Universitário de Gurupi, na Universidade Federal do 25 Tocantins, no estado do Tocantins e que o pedido é por motivos pessoais e 26 familiares. A professora informou que o professor Gessiel Newton Scheidt tem 27 graduação em Biologia, Mestrado em Desenvolvimento local e Doutorado em 28 Processos Biotecnológicos conforme consta no currículo Lattes enviado e que o 29 mesmo não manifestou ao longo do processo30 contribuir. Tendo em vista a distância do perfil apresentado com o curso de 31 Engenharia de Alimentos e a ausência de código de vaga, o colegiado indefere o 32 pedido por unanimidade;33 A presidente informou que a portaria que permite o funcionamento do curso nos 34 períodos matutino e vespertino foi emitida em 35 anos, portanto, vencerá em 36 aprovação do colegiado para emitir um ofício solicitando a prorrogação da portaria37 junto a COPEG/PROGRAD38 é possível ofertá-lo apenas em um período. O colegiado aprova a solicitação 39 unanimidade; 5) FDA – 40 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SULCOORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Rua Dr. João Maximiano, 426 – Vila Operária – Jandaia do Sul – PR – CEP 86900Fone: (43) 3432-4552 | www.jandaiadosul.ufpr.br 
ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE E ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 30 DE JULdias do mês de julho de dois mil e dezoito, às treze horas e trintade videoconferência, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia tos. A sessão foi presidida pela coordenadora do curso, professorcom a participação dos docentes: André Luiz JustiEduardo Cesar Meurer, Fabio Meurer, Luana Carolina Bosmuler ZügeRaimundo Alberto Tostes e José Eduardo Padilha de Sousa (convidado)administrativas Andriara Tossani e Rosangela Maria Barbosa  Bruna Rodrigues Santana e Rayssa M docente Érika de Castro Vasques. Expediente:ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada em 25 por unanimidade.  Ordens do dia: 1) PLANOS DE ENSINO provação da atualização das Fichas 02 referente ao 2º semestre de 2018 das seguintes disciplinas: JAN006 – Matemática II, JAN007 – Física I, JAN009 Matemática IV, JAL002 – Análise de Alimentos, JAL011 Operações Unitárias I, JAL021 – Projetos Industriais, JAL022 – Tecnologia de Frutas  Análise Sensorial. Após apreciação dos membros, todos os Planos de Ensino foram aprovados por unanimidade; 2) 2º SEMESTRE DE 2018: O calendário de reuniões do colegiado apresentado pela coordenação para o 2º semestre de 2018, conforme tabela anexaprovado por unanimidade; 3) PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃOcoordenadora apresentou para análise, o processo de redistribuição do Gessiel Newton Scheidt (Processo SEI nº 23075.019976/2018-15) e informou que o solicitante é lotado no Campus Universitário de Gurupi, na Universidade Federal do Tocantins, no estado do Tocantins e que o pedido é por motivos pessoais e A professora informou que o professor Gessiel Newton Scheidt tem graduação em Biologia, Mestrado em Desenvolvimento local e Doutorado em Processos Biotecnológicos conforme consta no currículo Lattes enviado e que o mesmo não manifestou ao longo do processo em quais disciplinas ele poderia contribuir. Tendo em vista a distância do perfil apresentado com o curso de Engenharia de Alimentos e a ausência de código de vaga, o colegiado indefere o pedido por unanimidade; 4) FUNCIONAMENTO DO CURSO NOA presidente informou que a portaria que permite o funcionamento do curso nos períodos matutino e vespertino foi emitida em setembro de 2015 com validade de 3 anos, portanto, vencerá em setembro de 2018. Por isso, a coordenação pede a o para emitir um ofício solicitando a prorrogação da portariajunto a COPEG/PROGRAD, até que a reformulação do PPC seja feitaapenas em um período. O colegiado aprova a solicitação  FLUXO CONTÍNUO (TIPO B): O docente convidado José 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE JULHO DE 2018. treze horas e trinta minutos, se o colegiado do curso de Engenharia de do curso, professora Leomara André Luiz Justi, Daniel Angelo Luana Carolina Bosmuler Züge, Raimundo Alberto Tostes e José Eduardo Padilha de Sousa (convidado). Ainda Rosangela Maria Barbosa Rayssa Maria Braga Mancio. Expediente: Leitura da  de junho de 2018. PLANOS DE ENSINO – FICHAS provação da atualização das Fichas 02 referente ao 2º semestre de 2018 das Física I, JAN009 – Análise de Alimentos, JAL011 – Tecnologia de Frutas pós apreciação dos membros, todos os ) CALENDÁRIO DE calendário de reuniões do colegiado apresentado pela coordenação para o 2º semestre de 2018, conforme tabela anexa, PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO: A coordenadora apresentou para análise, o processo de redistribuição do docente 15) e informou que o solicitante é lotado no Campus Universitário de Gurupi, na Universidade Federal do Tocantins, no estado do Tocantins e que o pedido é por motivos pessoais e A professora informou que o professor Gessiel Newton Scheidt tem graduação em Biologia, Mestrado em Desenvolvimento local e Doutorado em Processos Biotecnológicos conforme consta no currículo Lattes enviado e que o em quais disciplinas ele poderia contribuir. Tendo em vista a distância do perfil apresentado com o curso de Engenharia de Alimentos e a ausência de código de vaga, o colegiado indefere o FUNCIONAMENTO DO CURSO NO CONTRA-TURNO: A presidente informou que a portaria que permite o funcionamento do curso nos de 2015 com validade de 3 de 2018. Por isso, a coordenação pede a o para emitir um ofício solicitando a prorrogação da portaria seja feita, visto que não apenas em um período. O colegiado aprova a solicitação por O docente convidado José 
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Eduardo Padilha de Sousa, vice41 fluxo contínuo tipo B intitulado “Construção e Consolidação da Estrutura dos 42 Laboratórios de Ensino do 43 Didático de Química”. O docente apresentou ao colegiado o formulário de solicitação 44 preenchido e informou que o valor máximo que poderá ser solicitado por unidade é 45 de 20.000 reais e será feita uma proposta conjunta com a coorden46 Engenharia de Alimentos, a Direção do 47 e Licenciatura em Ciências Exatas, portanto o valor solicitado poderá ser de até 48 80.000 reais. Aprovado por unanimidade.49 DE TCC: A coordenadora de TCC, Luana Carolina Bosmuler Züge, a50 colegiado o formulário para homologação da orientação de TCC do 51 Matrangolo Fernandes que será52 Aprovado por unanimidade53 Züge solicitou autorização para minist54 em Engenharia de Alimentos55 Politécnico. A docente informou que a disciplina será ofertada 56 de 2018, nas segundas57 horária total de 30 horas 58 disciplinas que ministra no 59 segundas. Aprovado por unanimidade.60 VISITAS TÉCNICAS E AULAS DE CAMPO61 informa que, a partir do segundo semestre de 2018 as viagens técnicas e aulas de 62 campo contarão com recursos próprios do 63 por meio do Ofício nº 41/2018/UFPR/R/JA/SAG64 de cada disciplina e passado à coordenação do curso um planejamento das visitas 65 técnicas e aulas de campo que serão realizadas no período66 pedido. A coordenação deverá enviar a demanda para a direção até 03/067 posteriormente será feita uma análise dos pedidos e do recurso disponível a fim de 68 verificar se atenderá a todos69 coordenação informa que 70 deverão realizar um cronograma de todas as aulas que acontecerão no semestre e 71 enviar ao SLAC para que os servidores possam ter controle dos laboratórios que 72 serão utilizados e se organizarem quanto ao trabalho para preparo das aulas73 NOVOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS: 74 de Sousa informou ao colegiado que a partir de 2020 todas as compras que serão 75 realizadas deverão ser planeja76 ano de 2020, por exemplo, deverão ser solicitadas em Janeiro de 2019. Por isso, 77 solicita-se que os docentes realizem um planejamento para as disciplinas que 78 ministram e enviem a coordenação que deverá aprovar em colegiado79 a direção do Campus. 80 
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Eduardo Padilha de Sousa, vice-diretor do Campus, solicitou aprovação do FDA fluxo contínuo tipo B intitulado “Construção e Consolidação da Estrutura dos Laboratórios de Ensino do Campus Avançado de Jandaia do Sul: Laboratório . O docente apresentou ao colegiado o formulário de solicitação preenchido e informou que o valor máximo que poderá ser solicitado por unidade é de 20.000 reais e será feita uma proposta conjunta com a coordenEngenharia de Alimentos, a Direção do Campus e os cursos de Engenharia Agrícola e Licenciatura em Ciências Exatas, portanto o valor solicitado poderá ser de até . Aprovado por unanimidade.; 6) HOMOLOGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO coordenadora de TCC, Luana Carolina Bosmuler Züge, acolegiado o formulário para homologação da orientação de TCC do Matrangolo Fernandes que será orientado pelo docente Daniel Angelo LonghiAprovado por unanimidade; 7) CONCESSÃO: A docente Luana Carolina Bosmuler utorização para ministrar disciplina no Programa de PósAlimentos da Universidade Federal do ParanáA docente informou que a disciplina será ofertada no segundo semestre nas segundas-feiras, a partir de setembro até novembro, com a carga horária total de 30 horas e não haverá prejuízo nos encargos didáticos, pois as disciplinas que ministra no Campus de Jandaia do Sul não possuem aulas às Aprovado por unanimidade. Comunicações: 1) PLANEJAMENTO DE VISITAS TÉCNICAS E AULAS DE CAMPO: A docente Leomara Floriano Ribeiro que, a partir do segundo semestre de 2018 as viagens técnicas e aulas de campo contarão com recursos próprios do Campus e por isso, a direção solicitou, por meio do Ofício nº 41/2018/UFPR/R/JA/SAG, que seja realizado de cada disciplina e passado à coordenação do curso um planejamento das visitas técnicas e aulas de campo que serão realizadas no período, com justificativa para o A coordenação deverá enviar a demanda para a direção até 03/0posteriormente será feita uma análise dos pedidos e do recurso disponível a fim de verificar se atenderá a todos; 2) CRONOGRAMA DE AULAS PRÁTICAScoordenação informa que os docentes que possuem disciplinas com aulas práticas realizar um cronograma de todas as aulas que acontecerão no semestre e enviar ao SLAC para que os servidores possam ter controle dos laboratórios que e se organizarem quanto ao trabalho para preparo das aulasNOVOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS: O vice-diretor José Eduardo Padilha de Sousa informou ao colegiado que a partir de 2020 todas as compras que serão realizadas deverão ser planejadas com um ano de antecedência, as compras para o ano de 2020, por exemplo, deverão ser solicitadas em Janeiro de 2019. Por isso, se que os docentes realizem um planejamento para as disciplinas que ministram e enviem a coordenação que deverá aprovar em colegiado. Nada mais havendo a tratar, a presidente, professora 
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solicitou aprovação do FDA fluxo contínuo tipo B intitulado “Construção e Consolidação da Estrutura dos andaia do Sul: Laboratório . O docente apresentou ao colegiado o formulário de solicitação preenchido e informou que o valor máximo que poderá ser solicitado por unidade é de 20.000 reais e será feita uma proposta conjunta com a coordenação de e os cursos de Engenharia Agrícola e Licenciatura em Ciências Exatas, portanto o valor solicitado poderá ser de até HOMOLOGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO coordenadora de TCC, Luana Carolina Bosmuler Züge, apresentou ao colegiado o formulário para homologação da orientação de TCC do discente Kaique orientado pelo docente Daniel Angelo Longhi. Luana Carolina Bosmuler no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, Campus no segundo semestre a partir de setembro até novembro, com a carga e não haverá prejuízo nos encargos didáticos, pois as de Jandaia do Sul não possuem aulas às PLANEJAMENTO DE A docente Leomara Floriano Ribeiro que, a partir do segundo semestre de 2018 as viagens técnicas e aulas de e por isso, a direção solicitou, que seja realizado pelos docentes de cada disciplina e passado à coordenação do curso um planejamento das visitas , com justificativa para o A coordenação deverá enviar a demanda para a direção até 03/08 e posteriormente será feita uma análise dos pedidos e do recurso disponível a fim de CRONOGRAMA DE AULAS PRÁTICAS: A os docentes que possuem disciplinas com aulas práticas realizar um cronograma de todas as aulas que acontecerão no semestre e enviar ao SLAC para que os servidores possam ter controle dos laboratórios que e se organizarem quanto ao trabalho para preparo das aulas; 3) diretor José Eduardo Padilha de Sousa informou ao colegiado que a partir de 2020 todas as compras que serão e antecedência, as compras para o ano de 2020, por exemplo, deverão ser solicitadas em Janeiro de 2019. Por isso, se que os docentes realizem um planejamento para as disciplinas que ministram e enviem a coordenação que deverá aprovar em colegiado e encaminhar Nada mais havendo a tratar, a presidente, professora 
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Leomara Floriano Ribeiro, às 81 qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela 82 presidente e demais presentes.83 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Leomara Floriano RibeiroDocente – André Luiz JustiDocente – Eduardo Cesar MeurerDocente – Érika de Castro VasquesDocente – Luana Carolina Bosmuler ZügeDocente – Raimundo Alberto TostesDiscente – Bruna Rodrigues SantanaDiscente – Kelvin Brences MonteiroMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Leomara Floriano Ribeiro, às quinze horas e vinte minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela presidente e demais presentes. Andriara Tossani ________________________________Leomara Floriano Ribeiro ________________________________André Luiz Justi ________________________________Eduardo Cesar Meurer ________________________________Érika de Castro Vasques ________________________________Luana Carolina Bosmuler Züge ________________________________Raimundo Alberto Tostes ______________________________________Bruna Rodrigues Santana ________________________________Kelvin Brences Monteiro ________________________________  AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
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minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela ___________________________________________  ____________________________________  _____________________________________________  ________________________________________  ______________________________________  _________________________________  ______________________________________  _____________________________________  ______________________________________   
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2018.Calendário de Reuniões do ColegiadoMêsAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro*As reuniões serão à MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2018.ANEXO  de Reuniões do Colegiado referente ao 2° Semestre de 2018Mês DataAgosto 27/08Setembro 24/09Outubro 29/10Novembro 26/11Dezembro 17/12rão às segundas-feiras às 13h30 em local a confirmar. AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. referente ao 2° Semestre de 2018 Data 27/08 24/09 29/10 26/11 17/12 feiras às 13h30 em local a confirmar. 


