
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

ATA  DA  12ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO  CURSO  DE
ENGENHARIA DE  ALIMENTOS,  REALIZADA NO  DIA 25  DE  SET EMBRO  DE
2015.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas e de-
zessete minutos, na sala de videoconferência no prédio da UFPR, Campus Avança-
do de Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Engenharia de Alimentos. A
sessão foi presidida pelo coordenador do curso,  professor Daniel Angelo Longhi,
com a participação dos docentes: Raimundo Alberto Tostes, Eduardo Cesar Meurer,
Fabio Meurer, Erika de Castro Vasques, Leomara Floriano Ribeiro, Ana Claudia No-
gueira Mulati e André Luiz Justi. Ainda presentes os Técnicos Administrativos Mar-
celo Eduardo Russo, Simone Naírne, Andriara Tossani e do discente Rafael Gonçal-
ves Dias. Ausência justificada da docente Juliana Verga Shirabayashi.  Ordens do
dia : 1) ADIÇÃO CURRICULAR: Adição das disciplinas de códigos JCE002 – Física
I e JCE007  –  Física  II como  igualmente  válidas  às  disciplinas JAN007  –  Física
I e JAN012 – Física II,  respectivamente. Fundamentação: a adição já foi validada
das disciplinas JAN para JCE, e segundo contato na PROGRAD, como é de interes-
se das Engenharias, deve-se validar no outro sentido também. A Professora Leoma-
ra verificou se não havia divergência entre as disciplinas e constatou-se que as Fi-
chas 1, bem como as cargas horárias são compatíveis. Adições aprovadas por una-
nimidade;  2) COMITÊ DE PESQUISAS: Indicação de Membro -   O Coordenador
mencionou na necessidade de indicação do nome de um membro para compor o
Comitê de Pesquisas do Campus de Jandaia do Sul. Por aclamação, foi indicado o
nome da Professora Erika de Castro Vasques para as Engenharias; 3) INDICAÇÃO
DE VICE COORDENADOR: Seguindo o critério “ordem de chegada”, o Coordenador
do Curso sugeriu que o nome indicado para vice coordenador do Curso de Engenha-
ria de Alimentos fosse o da Professora Leomara Floriano  Ribeiro. Houve concordân-
cia de todos e será encaminhado um Ofício à Direção do Campus com a indicação;
4) DAS CONCESSÕES: a)  Concessão de Licença para capacitação do docente Rai-
mundo Alberto Tostes. O Professor explicou que se trata de uma Licença regula-
mentada no Art. 10 do Decreto 5707/06 onde a cada quinquênio de efetivo exercício,
o servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se en-
contrar em exercício licença remunerada, por até três meses, para participar de ação
de capacitação. A concessão desta licença fica condicionada ao planejamento inter-
no da unidade organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do cur-
so  para  a  instituição.  Que  o  período  de  sua  licença  dar-se-á  de  1/11/2015  a
30/01/2016, para a Capacitação em Estatística Inferencial, com carga horária de 440
horas e será ministrada na Universidade Estadual de Maringá. Aprovada por todos;
b) Concessão para afastamento para a docente Juliana Verga Shirabayashi partici-
par e apresentar trabalho no II Congresso Nacional de Matemática Aplicada à Indús-
tria, que ocorrerá no período de 05/10 a 09/10/2015 na Universidade Federal do Ce-
ará em Fortaleza. O trabalho a ser apresentado intitula-se: “Adaptação do algoritmo
de Ford-Moore-Bellman para o problema de caminho mínimo em redes de transporte
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multimodal.” Aprovado por todos; c) Concessão para afastamento de 04 dias (13 a
16 de outubro de 2015) do docente André Luiz Gazoli  de Oliveira para  participar
do XXXV Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) em Fortaleza -
CE, com apresentação de trabalho intitulado "Implantação das Técnicas de Planeja-
mento e Controle da Produção em uma Fábrica de Bolsas". Aprovado por todos; d)
Concessão para afastamento da docente Ana Claudia Nogueira Mulati para partici-
pação em Encontro Regional intitulado “II Encontro Paranaense de Terapia Fotodi-
nâmica” a ser realizado no dia 09/10/2015, na Universidade Estadual de Maringá.
Aprovado por todos; e) Concessão para afastamento de 03 (três) dias (de 14 a 16 de
outubro  de 2015)  para  a  docente  Prof.  Leomara Floriano  Ribeiro  para  participar
do XIII Encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos (ERSCTA) que
ocorrerá em Curitiba/PR para apresentação de trabalhos relacionados à Tese de
Doutorado, os quais são intitulados: I) Perfil de antocianinas em bagaço de uva (Vitis
vinífera e Vitis labrusca) por cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria
de massas; II) Avaliação de compostos fenólicos por método espectrofotométrico e
espectroscópico em bagaço de uva (Vitis labrusca). Aprovados por todos;  5) PIT –
PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO : Aprovação e reconhecimento dos PIT’s dos
professores do curso, relativos ao 2º semestre de 2015. Foram aprovados os Planos
de Trabalho dos docentes: Juliana Verga Shirabayashi, Ana Claudia Nogueira Mula-
ti, Raimundo Alberto Tostes, Daniel Angelo Longhi, Erika Castro Vasques e Leomara
Floriano Ribeiro; 6) PLANO DE ENSINO - FICHAS 2 : Homologação da atualização
do plano de ensino (fichas 2) referente ao segundo semestre do ano letivo de 2015
da seguinte disciplinas: Física I (JAN007). Foram aprovados os Planos de Ensino
(Fichas 2) das seguintes disciplinas: Matemática IV (JAN016), Física III (JAN017),
Tecnologia da Decisão I (JAN020), Gestão Ambiental (JAN019) e Fenômenos de
Transporte (JAN018);  7) INFORMES GERAIS: a) PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS
NA EXPOTÉCNICA:  Os alunos dos cursos da UFPR Campus de Jandaia do Sul fo-
ram convidados pela EMATER para participarem da 22ª Expotécnica em Sabáudia -
PR. Os alunos do curso de Engenharia Agrícola, sob a supervisão do Prof. Maycon
Diego Ribeiro, foram ao evento representando o Campus no dia 17 de julho de 2015;
b) PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE CURSOS E PROFISSÕES : A Feira de Cursos e
Profissões da UFPR, que neste ano chegou à sua 13ª edição, foi realizada nos dias
20 a 23 de agosto, no Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT), em
Curitiba, contando com a visita de alunos do Campus Avançado de Jandaia do Sul.
A Feira de Cursos e Profissões teve como objetivo, além de apresentar os cursos da
UFPR, auxiliar os alunos na escolha profissional, de modo que eles possam ingres-
sar na Universidade de maneira consciente. Porém, aqueles que já estavam certos
sobre a carreira que pretendiam seguir, puderam se inscrever no vestibular da UFPR
durante o evento, no estande do Núcleo de Concursos; c) AQUISIÇÃO DE LIVROS:
Foi apresentada proposta de Ofício para envio à Reitoria da UFPR solicitando aqui-
sição de livros para composição das bibliografias básicas e complementares dos
cursos de Engenharias da UFPR – Jandaia do Sul, que segundo instruções do Mi-
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nistério da Educação, deverão ser de 10 livros de cada autor; d) NOVO HORÁRIO
DE AULAS EM DECORRÊNCIA DA GREVE:  O Coordenador Daniel Angelo Longhi
informou que todos os cronogramas das disciplinas ou unidades curriculares do se-
gundo semestre de 2015 dos cursos de graduação da UFPR com matriz curricular
de 17 e 18 semanas atingidos pelo movimento paredista dos docentes foram ade-
quados e a Resolução n.º 42/15 – CEPE aprova o calendário Acadêmico de Reposi-
ção, complementando a Resolução 56/14-CEPE que estabelece o Calendário Aca-
dêmico do ano de 2015. Informou ainda que o recesso escolar dar-se-á de 19 de de-
zembro de 2015 a 17 de janeiro de 2016, com o término do ano letivo em 13 de fe-
vereiro de 2016;  e) PEDIDOS DE CORREÇÃO DE MATRÍCULA:  O Coordenador
explicou que no prazo de dez (10) dias contados a partir do início do período letivo,
(seguindo o Calendário Acadêmico) poderão ser procedidas correções de matrícula
nos termos das alíneas a, b, c, d do artigo 46. Assim, os requerimentos protocolados
tempestivamente foram deferidos ad referendum e as correções realizadas conforme
Anexo; f) CONCESSÃO para afastamento de 05 (cinco) dias (de 21 a 25 de setem-
bro de 2015) do docente Osvaldo Guedes Filho para tratar de assuntos particulares
(ad referendum).  As reposições das aulas serão nas semanas seguintes; g) DE-
MANDA DE LABORATÓRIOS: Na 10ª Reunião do Colegiado dos Cursos de Enge-
nharia de Alimentos, a Professora Leomara Floriano Ribeiro apresentou aos mem-
bros do colegiado uma proposta de ofício contendo um cronograma das demandas
de laboratório ressaltando a importância do cumprimento do cronograma para o de-
senvolvimento das aulas nos próximos semestres, onde o colegiado votou com una-
nimidade para o encaminhamento do processo para a comissão de implantação e
apoio institucional ao funcionamento do Campus. Assim, a Coordenação do curso de
Engenharia de Alimentos, em nome do Colegiado do curso de Engenharia de Ali-
mentos, apresentou um encaminhamento ao ofício n° 068/2015-UFPR/JA sobre a in-
dicação da relação de equipamentos para os laboratórios e plantas pilotos do curso
de Engenharia de Alimentos ao Diretor do Campus Avançado da UFPR de Jandaia
do Sul, Ofício sob n.º Ofício no 09/2015 – CCEAL, de 1 de julho de 2015, demons-
trando a necessidade de aquisição dos equipamentos mencionados para ofertar au-
las práticas no ano de 2016. O Coordenador informou que o processo ainda não re-
tornou; h) AULAS DURANTE A SIEPE:  A Resolução 56/14-CEPE que estabelece o
Calendário Acadêmico do ano de 2015, prevê que nos dias 05/06/07 de outubro de
2015, não haverá aulas por estar ocorrendo a Semana Integrada de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão – SIEPE. O Coordenador mencionou que esta informação será confir-
mada e repassada aos alunos até do dia 30 de setembro de 2015;  i) PROCESSO
DE SELEÇÃO DE MONITORES DO PID 2015: Não houve inscritos para a disciplina
Física I - JAN007 (5203); para a disciplina de Estatística - JAN009 (5284), apenas 01
candidato inscrito e aprovado: Rafael Gonçalves Dias; para Matemática II – JAN006
(4809), 01 candidato inscrito e aprovado, Leonardo Mamede Cavecchia; j)  EXAMES
DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO: O Coordenador do Curso explicou
que os exames de aproveitamento de conhecimento é a atribuição de créditos em
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disciplina da UFPR através de aprovação com conceito igual ou superior a 50 (cin-
quenta) em exame equivalente, em nível e conteúdo, a um exame final da mesma,
conforme relatos da Resolução 37/97 CEPE. Explicou ainda que os exames de apro-
veitamento de conhecimento poderão ocorrer por solicitação fundamentada do aluno
ao colegiado de curso, que deverá deliberar ou no caso de o aluno já ter sido repro-
vado apenas por nota na disciplina. Os pedidos apresentados se deram da última
forma e foram deferidos na sua totalidade e realizados no período de exames finais,
conforme calendário acadêmico. Esse deferimento se deu da modalidade “ad refe-
rendum” com o objetivo de não retardar o ano letivo do acadêmico solicitante. Nada
mais havendo a tratar, o presidente, professor Daniel Angelo Longhi, às dez horas e
cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Simone Naírne, lavrei a presente Ata,
que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.

Secretária – Simone Naírne_____________________________________________

Presidente – Daniel Angelo Longhi _______________________________________

Docente –  Erika de Castro Vasques ______________________________________

Docente –  Raimundo Alberto Tostes ______________________________________

Docente –  André Luiz Justi _____________________________________________

Docente -  Fabio Meurer ________________________________________________

Docente –  Eduardo Cesar Meurer ________________________________________

Docente –  Leomara Floriano Ribeiro ______________________________________

Docente –  Ana Claudia Nogueira Mulati____________________________________

Técnico Administrativo - Marcelo Eduardo Russo___________________________

Técnica Administrativa - Andriara Tossani_________________________________

Discente - Rafael Gonçalves Dias________________________________________
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO

ANEXO

Resumo das matrículas (contraturno e/ou desperiodizados) - 2º Semestre de 2015

2º Semestre 4o Semestre

  JAN006 JAN007 JAN009 JAN017

 Aluno Matemática II Física I Estatística Física III

E
n

g
e

n
h

a
ri

a
 d

e
 A

li
m

e
n

to
s Amanda Estevão Gomes 1 1* 1*  

Carolina Morello de Castro 1 1* 1*  

Caroline Mondini 1 1*   

Kaique Matrangolo Fernandes  1   

Lucas Soares Pina 1    

Nathalia da Cruz Duraes  1   

Oksanna Cedran Estalianon 1 1* 1*  

Rosana Rabelo Mançano 1 1   

Disciplinas a cursar em Engenharia de Produção 6 3 0 0

Disciplinas a cursar em Engenharia Agrícola* 0 4 3 0

TOTAL 6 7 3 0

* Não houve conflito de horário, por isso, o(a) aluno(a) foi matriculado(a) no curso de Engenharia Agrícola para não sobrecarregar a turma de Engenharia de Produ-

ção
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