
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021.
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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: Cláudia Salim
Lozano Menezes (convidada), Marcelo José da Silva, Maycon Diego Ribeiro, Osvaldo
Guedes Filho e Renata Bachin Mazzini Guedes. Ainda presentes os técnicos
administrativos Andriara Tossani e Jailson Novodworski e o discente Rodrigo Teixeira
Porto. Ausência justificada do docente André Luiz Justi. Expediente: Leitura da ata
da 48ª Reunião Ordinária, realizada em 18/12/2020. Aprovada por unanimidade.
Ordens do dia: 1) REUNIÃO COM A PROGRAD SOBRE “ALTERNATIVAS
LETIVAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA
UFPR”: O presidente fez um relato sobre a reunião ocorrida entre as coordenações
e a PROGRAD, com o tópico “Alternativas letivas para a Educação Superior,
Profissional e Tecnológica da UFPR”. O professor enviou a todos o link da reunião,
para quem tiver interesse em assistir na íntegra e compartilhou o arquivo utilizado
pela PROGRAD durante a apresentação. Em resumo, a reunião foi realizada com o
objetivo de discutir a atual situação de suspensão do calendário acadêmico, que
decorreu da pandemia COVID-19, e os possíveis desdobramentos para o ano de
2021. Como foco, as propostas visam adequar o calendário letivo, atualmente
suspenso no 1º semestre de 2020, ao calendário civil, que já se encontra no 1º
semestre de 2021. Como alternativas letivas, foram apresentados pela PROGRAD
três cenários, que deverão ser encaminhados aos colegiados para discussão,
sugestões e questionamentos (Anexo). A diferença entre as alternativas afetam,
principalmente, os ingressantes do vestibular 2020/2021 e o tempo estimado para
recuperação do calendário, da seguinte forma: a) alternativa 01 – ingressantes terão
inicio formal em 06/2022 e estimativa de recuperação do calendário em 6 anos; b)
alternativa 02 – ingressantes terão inicio formal em 01/2022 e estimativa de
recuperação do calendário em 4 anos; c) alternativa 03 – ingressantes terão inicio
formal em 08/2021 e estimativa de recuperação do calendário em 2 anos. Como
observações finais, conclui-se que os dados apresentados mostram a impossibilidade
de retorno presencial em curto prazo e, quando for possível a retomada parcial, a
prioridade será dada aos cursos e disciplinas com significativa carga horária que exija
atividades presenciais. Como encaminhamento, o docente questionou ao colegiado
qual das três opções é mais viável e optaram pela alternativa 03; 2) CALENDÁRIO
DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COLEGIADO: O coordenador questionou os
membros sobre quais seriam as melhores datas para as reuniões ordinárias do ano
letivo de 2021. As reuniões ficaram definidas para os dias 06/08 e 10/12/2021. Datas
aprovadas por unanimidade; 3) PEDIDOS DE APROVEITAMENTO DE
CONHECIMENTO: O coordenador informou que houve um pedido de
aproveitamento de conhecimento e, por isso, apresentou a discussão ao colegiado

Ata de Reunião UFPR/R/JA/CCEAG 3332143         SEI 23075.032805/2020-04 / pg. 1



para determinar como será realizada a aplicação do exame para este caso e para
outros que possam surgir. O docente apresentou ao colegiado um comunicado
emitido pela PROGRAD que versa sobre o assunto. O colegiado definiu que fosse
determinado por cada docente como deverá ser realizada a aplicação do exame. Com
a seguinte regra: caso seja optado pela aplicação de forma remota, o docente poderá
fazer o agendamento do exame de imediato, porém, se for definida a aplicação de
forma presencial, o docente deverá aguardar o retorno das atividades presenciais
para agendamento. Comunicados: 1) RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
ENTRE A UFPR E A PREFEITURA DE MANDAGUARI: O presidente fez um relato
sobre o tema discutido na reunião do Conselho Diretor, em que foi informada a
recisão do termo de cooperação entre a UFPR e a Prefeitura de Mandaguari – CITE
(Processo SEI 23075.178172/2017-76). O ofício de recisão será repassado à
prefeitura de Mandaguari; 2) COMISSÕES E COMITÊS DO CAMPUS: O
coordenador apresentou um relatório do Conselho Diretor contendo todas as
comissões e comitês existentes no Campus e ressaltou a importância da participação
de todos. O Conselho pede ao colegiado que envie sugestões para melhor
distribuição dos participantes, já que algumas pessoas não participam de nenhuma
comissão/comitê. O colegiado sugere levantar um histórico dos participantes para, a
partir disso, determinar um sistema de rodízio individual para cada comissão, tendo
em vista a diferença de trabalho e quantidade de demanda entre as comissões. Além
disso, o conselho pede voluntários para participar da comissão do planejamento
estratégico; 3) EDITAIS FDA: O coordenador repassou o andamento dos últimos
editais FDA enviados e informou que o processo é normalmente lento, porém está
ocorrendo; 4) PARCERIAS COM A PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL: O
presidente informou que estão surgindo algumas oportunidades de parceria com a
prefeitura de Jandaia do Sul e comunicou que caso alguém tenha interesse em
participar de alguns desses projetos, pode se manifestar; 5) ORÇAMENTO 2021 E
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA: Foi apresentada no Conselho Diretor e repassada ao
colegiado a Proposta Orçamentária para 2021. O documento foi encaminhado a
todos, pelo coordenador, e exposto durante a reunião; 6) PLANO ANUAL DE
CONTRATAÇÕES – PGC 2022: O professor Carlos Henrique Wachholz de Souza
relembra o prazo final para inclusão de itens no PGC (01/03/2021), conforme e-mail
encaminhado a todos; 7) INSCRITOS NO VESTIBULAR 2020/2021: O presidente
apresentou a quantidade de inscritos no vestibular 2020/2021: 12 inscritos para o
curso de Engenharia Agrícola. Foi compartilhado também um gráfico com a evolução
das inscrições, desde o inicio do curso, que apresenta uma queda anual na
quantidade de inscritos; 8) INTERESSE EM PERMUTA: O presidente apresentou a
todos um e-mail enviado pelo docente João Vitor Meza Bravo, da Universidade Federal
de Uberlândia, informando que possui interesse em um permuta para o curso de
Engenharia Agrícola do Campus de Jandaia do Sul. O coordenador respondeu que o
curso não possui código de vagas no momento e não há interesse em permuta pelo
docente que atualmente ocupa a mesma área de atuação; 9) ORIENTAÇÕES PARA
A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA APROVADA NO EDITAL ALEGRA 2020,
APOIADO PELO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO – FDA/UFPR: O
professor Marcelo José da Silva informou que irá disponibilizar um arquivo
compartilhado para preenchimento dos documentos em conjunto e, em acordo, ficou
estabelecida a data final de 15/03/2021. Nada mais havendo a tratar, o presidente,
professor Carlos Henrique Wachholz de Souza, às quatorze horas e dez minutos,
encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai
assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.
 

ANEXO
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Alternativas
Períodos

03/05 a
31/07/2021

30/08 a
18/12/2021

17/01 a
07/05/2021

01 PE3 2020/1 2020/2

02 2020/1 2020/2 2021/1

03 2020/2 2021/1 2021/2

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA BACHIN MAZZINI GUEDES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 24/05/2021, às 13:46, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE WACHHOLZ DE SOUZA,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA, em 24/05/2021, às 19:50,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAILSON NOVODWORSKI, TECNICO EM
AGROPECUARIA, em 24/05/2021, às 20:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/06/2021, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAYCON DIEGO RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/06/2021, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TEIXEIRA PORTO, Usuário Externo,
em 22/06/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRIARA LYZIANE TOSSANI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 01/07/2021, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO GUEDES FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 05/03/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3332143 e
o código CRC DE94A0A9.
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