
 

Rua Doutor João Maximiano, 426 - Vila Operária, Jandaia do Sul - PR, 86900-000    
                                                                                                 Fone-Fax:(0xx43) 3432-4627.                                                                                                            1 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sala 47 
do prédio da UFPR, Campus Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de 
Engenharia de Alimentos. A sessão foi presidida pelo coordenador, professor Daniel 
Angelo Longhi, com a participação dos docentes Juliana Verga Shirabayashi, Leda 
Maria Saragiotto Colpini, Ana Claudia Nogueira, Fábio Meurer, Alexandre Prusch Zuge  
André Luiz Justi, William Junior do Nascimento, Rafael Germano Dal Molin Filho e 
Marcelo Valério. O docente Raimundo Alberto Tostes justificou sua ausência.Ainda das 
técnicas administrativas Simone Naírne e Elza Akemi Shinkai e dos discentes Rafael 
Gonçalves Dias e Jéssyca Silva Campos. Deliberações: 1) Aprovação do projeto de 
pesquisa da Professora Ana Claudia Nogueira intitulado "Complexos de inclusão 
(curcumina-β-ciclodextrinas): Avaliação da fotoestabilidade por espectroscopia 
fotoacústica, FTIR e FT-Raman". O projeto está cadastrado na Plataforma Lattes e 
possui número Banpesq 2014016237*  2) A professora pesquisadora explica que 
esse Projeto é a sequência do 1º Projeto realizado na UEM, que o mesmo integra as 08 
hs da jornada de pesquisa e extensão, necessitando se ausentar 01 dia da semana 
para a realização do mesmo no Campus da UEM. Todos anuiram.  2) Leitura e 
aprovação da Ata da primeira reunião do colegiado realizada no dia 25 de abril de 
2014: A leitura se deu pelo coordenador do curso, tendo a aprovação de todos.  3) 
Aprovação dos seguintes projetos a serem submetidos ao FDA: a) Aquisição de 
Bibliografia básica para o Curso de Engenharia de Alimentos do Campus 
Avançado de Jandaia do Sul, sob a coordenação do Prof. Daniel Ângelo Longhi. 
Os docentes presentes registraram que a aquisição se trata de um esforço necessário 
pelos mesmos para que seja o marco inicial – "o abrir de novas portas", sendo 
disponibilizado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a aquisição em tese. 
b) Adequação e melhoramento dos postos de trabalho no Campus Avançado da 
UFPR em Jandaia do Sul (aquisição de mobília) sob a Coordenação do Diretor 
Roberto Pettres. Os projetos supra mencionados foram aprovados de forma unânime. 
Informes gerais: a) Divulgação da resolução que aprova normas operacionais 
para os laboratórios acadêmicos. O docente Marcelo Valério trouxe a conhecimento 
de todos a proposta de resolução do campus dando conta de normas operacionais para 
os laboratórios acadêmicos. Mencionou que o objetivo principal é estabelecer normas 
operacionais que viabilizem o compartilhamento e garantam adequada utilização dos 
laboratórios de ensino, apontando competências, direitos, deveres e sanções 
disciplinares para os usuários. Aproveitou o espaço e agradeceu ao Prof. Fábio, que 
redigiu a primeira versão desse documento; à professora Leda e ao professor William, 
que acompanharam mais de perto a redação e deram sugestões valiosas. b) Estudo 
da atualização e consequente elaboração do cronograma das informações dos 
PPC's das engenharias com prazo para 30-06. O docente Rafael Germano Dal Molin 
Filho (coordenador do Curso de Engenharia de Produção) mencionou que a atualização 
não se trata de nenhuma mudança crítica e sim, pensando em melhorias. O docente 
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Daniel Angelo Longhi relatou que a mudança tem relação direta com o levantamento 
bibliográfico efetivado, buscando as adequações necessárias. c) Foi publicada a 
Portaria de nomeação do Núcleo docente Estruturante; d) Possibilidade (remota) 
de alterações de ofertas de disciplinas para o segundo semestre, as quais 
possuem aval da Prograd.  Os docentes afirmaram que as disciplinas do segundo 
semestre de 2014 não serão alteradas e sim, provavelmente, somente as do próximo 
ano letivo. O docente William Junior do Nascimento deixou claro aos discentes 
presentes de que estes não serão prejudicados quanto à oferta das disciplinas e o que 
se estuda é quando serão aplicadas. O docente Fábio Meurer fez questão de frisar que 
o problema a se verificar é “o choque de horários de oferta das disciplinas”, tornando-se 
inviável o fechamento de uma grade com carga horária elevada. e) Estudo de 
atualização, complementação e consequente aquisições da bibliografia do ciclo 
básico das engenharias.  f) Autorização de exercícios domiciliares (do dia 
30/05/14 a 10/06/14) do acadêmico Matheus Rosa Vietro. Discente impossibilitado 
por ter passado por procedimento cirúrgico e realizará as avaliações de todas as 
disciplinas em segunda chamada. O discente já está ciente do deferimento do 
requerimento protocolado por ele. g) Leitura das Concessões: 1) Professor Fábio 
Meurer ministrou a disciplina "078 MOA – AQ712-A – Nutrição de Organismos 
Aquáticos"" no programa de Pós Graduação em Desenvolvimento sustentável da 
UFPR, Campus de Palotina, no período compreendido entre os dias 05 a 09 de maio de 
2014; 2) Professora Leda Maria Saragiotto Colpini integrará a Banca de Defesa de TCC 
no dia 09/06/2014, no Campus UFPR em Palotina. O docente Fábio Meurer registrou a 
chegada de um equipamento no valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil 
reais), sem software, que poderá ser utilizado por todos os cursos oferecidos no 
campus. Registrou também que os docentes estão fazendo o possível e requer aos 
discentes presentes que façam sua parte no comprometimento e repassem o pedido 
aos demais acadêmicos. A discente Jéssyca Silva Campos indagou sobre as 
dependências. Houve explicação dos docentes que frisaram a importância da 
observação do conflito de horários na rematrícula aos alunos que possuírem 
dependência. O docente Marcelo Valério chamou a atenção dos discentes presentes 
para que incluam com antecedência os itens de pauta para as reuniões, já que somente 
foi possível o questionamento da discente Jéssyca porque o coordenador que estava 
presidindo a reunião não se opôs. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Daniel 
Angelo Longhi, às dezesseis horas e quarenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, 
Simone Naírne, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 
Presidente e demais presentes. 
 

 

______________________________ 
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