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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, do auditório 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 REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JANDAIA DO SUL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, sob a
Presidência do Profº. Eduardo Teixeira da Silva, estando presentes representando as coordenações de cursos: Carlos Roberto Bele�
Junior, Leomara Floriano Ribeiro, Marco Aurélio Reis dos Santos, Maycon Diego Ribeiro, Renata Bachin Mazzini Guedes e Simão Nicolau
Stelmastchuk; representando os docentes: Luana Carolina Bosmuler Züge; representando os técnico-administravos em educação: Vitor
Ramalho Leite e Yhann Hafael Trad Perandré; representando os discentes André Luis Czekalski Silva e  Daiane Cris�na Mendes
Gonçalves; e secretariando a reunião: Mônika Carolyna de Souza Miguel Santos. Ausências jus�ficadas: Gabriel Oberdan Boychiko
e Osvaldo Guedes Filho. Faltas não jus�ficadas: Hercília Alves Pereira de Carvalho. INFORMES: O presidente informou que em reunião
em Curi�ba, foi definido que em breve haverá uma unificação dos procedimentos referentes a Conselhos e que será elaborado um
documento. ORDEM DO DIA: 1) VAGAS DESOCUPADAS 23075.016441/2019-73: o presidente Eduardo Teixeira da Silva explanou sobre
o o�cio O�cio nº 02/2019/UFPR/R/PROGEPE/PROGEPE, que conta no processo nº 23075.016441/2019-73, recebido da Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas, que trata sobre a ocupação imediata das vagas desocupadas. Informou que não há vagas desocupadas na classe
dos técnicos administra�vos e que as vagas desocupadas na classe dos docentes, que não possuem concursos abertos, são as
seguintes: 01 vaga para docente na área de conhecimento de libras e 01 vaga des�nada para a Coordenação de Computação. A
conselheira Renata Bachin Mazzini Guedes solicitou informações sobre o encaminhamento destas vagas. O presidente colocou que
está aguardando o processo de solicitação de redistribuição docente libras, nº 23075.061196/2018-78, retornar da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB, tendo em vista que o docente Anderson Rafael Siqueira Nascimento desis�u da redistribuição.
Após o retorno dará os encaminhamentos necessários para ocupação emergencial desta vaga. O conselheiro e vice coordenador do
curso de Licenciatura em Computação Carlos Roberto Bele� Junior, informou que o Colegiado de Computação está aguardando a
resposta da Procuradoria Federal da Universidade Federal do Paraná sobre o processo de revisão da  movimentação do professor Valdir
Rosa e que em paralelo o colegiado solicitou abertura de concurso público para contratação de docente, porém a docente Selma dos
Santos Rosa solicitou vista ao processo no colegiado. O conselheiro e coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas,
professor Simão Nicolau Stelmastchuk, solicitou a revisão da des�nação da vaga de Licenciatura em Computação e que constasse em
ata o seguinte: “ o colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas colocou a este conselho, que trata do ponto de pauta de vagas
desocupadas, sobre a urgente necessidade de um professor para aulas de química e que neste momento o conselho irá esperar o
encaminhamento da vaga de computação. O diretor ao ser indagado por mim, sobre qual seria a solução para o falta de professores
para Química, respondeu que "não há vagas”". Todos os coordenadores também manifestaram preocupação com relação à falta de
vagas para docentes para os respec�vos cursos que coordenam.  Após ampla discussão o presidente do conselho encaminhou duas
propostas: 1) A direção fará um o�cio a Coordenação do curso de Licenciatura em Computação solicitando que apresente o des�no da
vaga, até a próxima reunião Ordinária do Conselho Diretor, que está prevista para 08/04/19; 2) O conselho fará um o�cio a
Coordenação do curso de Licenciatura em Computação solicitando que apresente o des�no da vaga condicionado à resposta da
Procuradoria Federal da Universidade Federal do Paraná, até a próxima reunião Ordinária do Conselho Diretor, que está prevista
para 08/04/19. Os encaminhamentos foram colocados em votação com o resultado de 7 votos para o item 1 e 3 votos para o item 2. O
conselheiro Vitor Ramalho Leite não votou, pois no meio da reunião se ausentou. Nada mais havendo a tratar, as dezesseis  horas e
quarenta e seis minutos o presidente Profº Eduardo Teixeira da Silva encerrou a reunião, da qual eu, Mônika Carolyna de Souza Miguel
Santos, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e pelo presidente. 

Documento assinado eletronicamente por LEOMARA FLORIANO RIBEIRO, COORDENADOR DO CURSO DE
ENGENHARIA DE ALIMENTOS, em 15/04/2019, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YHANN HAFAEL TRAD PERANDRE, PSICOLOGO-AREA, em 15/04/2019, às 13:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUANA CAROLINA BOSMULER ZUGE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 15/04/2019, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BACHIN MAZZINI GUEDES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 16/04/2019, às 05:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO BELETI JUNIOR, VICE / SUPLENTE COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 16/04/2019, às 20:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, DIRETOR DO CAMPUS JANDAIA DO SUL, em
06/05/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1700225 e o código CRC 8DBEFBC1.
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