
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta
minutos, reuniu-se por videoconferência o colegiado do curso de Engenharia
Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Carlos
Henrique Wachholz de Souza, com a participação dos docentes: André Luiz Justi,
Marcelo José da Silva, Maycon Diego Ribeiro, Osvaldo Guedes Filho e Renata Bachin
Mazzini Guedes. Ainda presentes a técnica administrativa Andriara Tossani e o
discente Rodrigo Teixeira Porto. Ausência justificada do técnico administrativo Jailson
Novodworski. Expediente: Leitura das atas das seguintes reuniões: a) 47ª Reunião
Ordinária, realizada em 30/06/2020; b ) 36ª Reunião Extraordinária, realizada em
09/07/2020; c) 37ª Reunião Extraordinária, realizada em 21/08/2020; d) 38ª Reunião
Extraordinária, realizada em 16/10/2020; e) 39ª Reunião Extraordinária, realizada em
16/10/2020. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. Ordens do dia: 1)
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO (EDITAL
071/2020 – PROGEPE): O coordenador apresentou a todos o Parecer nº 07/2020
emitido pela comissão julgadora do processo seletivo Edital nº 071/2020 (Processo
SEI nº 23075.065086/2020-08). O docente André Luiz Justi, membro da comissão
julgadora, fez um breve relato sobre o processo. O parecer emitido foi aprovado por
unanimidade e apresenta a seguinte classificação: 1º Cláudia Salim Lozano Menezes,
2º Wellytton Darci Quequeto e 3º Allan Remor Lopes; 2) HOMOLOGAÇÃO DE
APROVAÇÕES “AD REFERENDUM”: O presidente apresentou as aprovações “ad
referendum”, para homologação. Ambos os despachos (39/2020 e 40/2020), foram
emitidos para aprovação da oferta de disciplinas durante o período especial
(Processo SEI nº 23075.057002/2020-54). Aprovações homologadas por
unanimidade pelo colegiado do curso. Comunicados: 1) RELATÓRIO PESQUISA
CLIMA UNIVERSITÁRIO: O coordenador enviou a todos o Relatório da Pesquisa
Clima Universitário e informou que os resultados foram discutidos em uma reunião
do Fórum dos Coordenadores. O docente utilizou os relatórios apresentados para
fazer um comparativo dos dados específicos do curso de Engenharia Agrícola e da
UFPR como um todo e analisou, durante a reunião, os resultados encontrados em
cada uma das categorias, que são: sociodemográficos, ensino-aprendizagem,
engajamento dos docentes e aspectos relacionais, vitimização e assédio, saúde
mental e suporte social. Foi destacado que o relatório obteve a participação de 70
alunos e no comparativo com os dados gerais da UFPR, nota-se que dentro do curso
existe um percentual maior de alunos bolsistas e de discentes cuja renda não satisfaz
as necessidades básicas. Além disso, o coordenador chama atenção para os dados
relacionados à assédio, suporte social e saúde mental e ao fato de que 14% dos
discentes alegam não saberem onde buscar ajuda profissional para sua saúde mental
dentro da universidade. O colegiado do curso, como encaminhamento, solicita que
seja realizada uma capacitação para os docentes a fim de que aumentem a
percepção para reconhecer esses tipos de situações. Além disso, salientam a
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importância da criação de uma agenda de eventos que busquem demonstrar suporte
aos discentes e esclarecer onde encontrar ajuda. Sobre a agenda de eventos, o
coordenador de disponibilizou a entrar em contato com a Unidade de Apoio
Pedagógico e Psicossocial para verificar a possibilidade de trabalhos em conjunto. O
colegiado resalta a importância da pesquisa realizada e sugere que seja verificada a
possibilidade de elaborar nova pesquisa com foco nos servidores; 2) REUNIÃO DO
FÓRUM DOS COORDENADORES: O presidente fez um relato sobre a reunião do
fórum dos coordenadores que teve como tema o retorno às atividades presenciais
para aulas práticas. O professor informou que foi disponibilizada no drive a gravação
completa da reunião e os documentos apresentados durante a mesma, para caso
tenham interesse em assistir na íntegra e se aprofundar mais sobre o assunto. Como
resumo do que foi discutido, o docente explicou que um grupo, dentro da
universidade, estará responsável por definir o nível em que se encontra a pandemia
em cada localidade. Conforme o nível for reduzindo, a PROGRAD fará uma
classificação dos cursos e das respectivas disciplinas que possuem prioridade no
retorno dessas atividades. Além disso, um comitê local fará a classificação de risco
dos laboratórios. De acordo com o nível do vírus, com as prioridades estabelecidas e
o risco dos laboratórios, será analisada a possibilidade de retorno e como será feito
de maneira a garantir a segurança de todos; 3) REFORMULAÇÃO DO CURSO E
CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO: O coordenador avisou que tem se informado a
respeito de como deve proceder a realização da reformulação do curso. Passou a
todos as informações obtidas, tais como: a abertura da reformulação deverá ser
solicitada pelo SIGA e o cadastro das disciplinas no sistema será realizado pela
coordenação, pelo fato de não existirem departamentos no Campus. Além disso, o
docente comentou sobre a Creditação da Extensão, Resolução nº 86/2020 – CEPE, e
informou que está agendada para fevereiro uma reunião do fórum dos
coordenadores sobre esse assunto. Ainda sobre esse tema, o docente comunicou
que foi criada uma comissão composta pela PROGRAD e PROEC que deverá publicar
uma Instrução Normativa com mais informações sobre como contemplar
adequadamente a Extensão nas reformulações dos cursos e que será obrigatório
constar um Regulamento específico para extensão dentro do PPC do curso. Nada
mais havendo a tratar, o presidente, professor Carlos Henrique Wachholz de Souza,
às quinze horas, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente
Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE WACHHOLZ DE SOUZA,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA, em 18/12/2020, às 17:27,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ JUSTI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/12/2020, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRIARA LYZIANE TOSSANI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 18/12/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE DA SILVA, VICE / SUPLENTE
COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE ENGENHARIA
AGRICOLA) - JA, em 18/12/2020, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MAYCON DIEGO RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/12/2020, às 19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TEIXEIRA PORTO, Usuário Externo,
em 18/12/2020, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BACHIN MAZZINI GUEDES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/12/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO GUEDES FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/12/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3216403 e
o código CRC AA96969F.
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