
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
Aos três dias do mês de dezembro 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: André Luiz Justi,
Marcelo José da Silva, Osvaldo Guedes Filho e Renata Bachin Mazzini Guedes. Ainda
presente a técnica administrativa Andriara Tossani, o técnico em agropecuária Jailson
Novodworski e o discente Rodrigo Teixeira Porto. Ausência justificada do docente
Maycon Diego Ribeiro. Expediente: Leitura das atas da 50ª Reunião Ordinária,
realizada em 24/05/2021, 41ª Reunião Extraordinária, realizada em 21/06/2021 e 42ª
Reunião Extraordinária, realizada em 10/09/2021. Atas aprovadas por unanimidade.
Ordens do dia: 1) HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS DEFESAS DE
TCC: A coordenação apresentou, para homologação, os resultados das bancas de
defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso realizadas por ambiente virtual, dos
seguintes discentes: a) Bruno Geraldo Lago (GRR20151624) com apresentação do
trabalho intitulado “Análise da uniformidade de distribuição de água e de vinhaça na
irrigação por gotejamento com e sem adição de poliacrilamida”, orientado pelo
professor André Luiz Justi; b ) Douglas Fernando do Nascimento (GRR20158494)
com apresentação do trabalho intitulado “Qualidade operacional na semeadura da
soja em áreas com palhadas de trigo e milho”, orientado pelo professor Marcelo José
da Silva; c ) Matheus Gabriel Dias (GRR20148425) com apresentação do trabalho
intitulado “Aplicação do Geoprocessamento na modelagem da erosão na microbacia
hidrográfica do Ribeirão Dourados”, orientado pelo professor Carlos Henrique
Wachholz de Souza; d) Thauane Natalia de Paula Olimpio (GRR20159476) com
apresentação do trabalho intitulado “Processos de secagem e armazenamento nas
qualidades físico-químicas dos grãos de milho: Uma revisão”, orientada pela
professora Cláudia Salim Lozano Menezes. Resultados homologados por
unanimidade; 2) FDA 2021: O presidente apresentou a todos o Edital do FDA 2021
para Demandas de Fluxo Programado e ressaltou algumas informações importantes
para a elaboração das propostas. Destacou o valor de até 30 mil reais, o prazo limite
de 16/12 para realizar a solicitação, lembrou que o pedido deve estar em consonância
com o Planejamento Estratégico do Curso e que existe a possibilidade realizar a
solicitação em conjunto com outras unidades. O coordenador informou que elaborou
uma planilha com abas separadas por docente, para que preencham duas demandas
e depois fará um compilado das solicitações. O docente André Luiz Justi sugeriu fazer
uma análise da última solicitação para verificar as demandas que não foram atendidas
e analisar se é necessário solicitar novamente. Como encaminhamento, o presidente
coloca em votação a solicitação para as modalidades de Ensino e de Extensão, sendo
que serão analisadas as demandas não contempladas no Edital anterior e adicionadas
as demais demandas que surgirem. O colegiado aprovou o encaminhamento por
unanimidade e determinou a data de 10/12 para envio das demandas com
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orçamentos e até 13/12 para finalização da solicitação; 3) OFERTA DE
DISCIPLINAS PARA O 2º SEMESTRE LETIVO DE 2021: O presidente apresentou
uma planilha com a proposta inicial de oferta de disciplinas para o 2º semestre letivo
de 2021 e quantitativo de vagas, considerando a demanda represada. O
coordenador relembrou a todos que encaminhou um e-mail da PROGRAD com todas
as informações que deverão constar nas Fichas 2 e pediu para estarem atentos às
recomendações presentes no e-mail. O docente informou ainda que serão 14
semanas presenciais e o conteúdo que não puder ser contemplado nesse prazo,
deverá ser reposto em formato remoto, tendo em vista a redução das 18 semanas
originais do curso; 4) ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: Definição dos docentes
responsáveis pela orientação acadêmica das turmas para os próximos períodos
letivos. Os orientadores foram definidos, em comum acordo, da seguinte forma:
André Luiz Justi – turma com ingresso em 2014; Maycon Diego Ribeiro turma com
ingresso em 2015; Osvaldo Guedes Filho – turma com ingresso em 2016; Renata
Bachin Mazzini Guedes – turma com ingresso em 2017; Carlos Henrique Wachholz de
Souza – turma com ingresso em 2018; Marcelo José da Silva – turma com ingresso
em 2019; André Luiz Justi – turma com ingresso em 2020; Maycon Diego Ribeiro
turma com ingresso em 2021; Osvaldo Guedes Filho – turma com ingresso em 2022.
Aprovado por unanimidade; Comunicados: 1) TRANCAMENTO DE CURSO E
ABANDONO: O presidente informou que a coordenação do curso obteve 16
pedidos de trancamento de curso e 20 discentes em situação de abandono de curso.
O professor comunicou que os discentes em situação de abandono, foram
contatados pela coordenação e pela Unidade de Apoio Acadêmico e questionados
sobre o interesse em solicitar trancamento de curso, enquanto ainda era possível
realizar essa solicitação, porém não houve retorno. As solicitações de trancamento
foram aprovadas ad referendum, conforme segue: Adilson de Oliveira Botelho Sena
Junior, Alessandre Maronezzi, Beatriz Caroline de Souza Lima, Carolina Geronasio
Antonio, Caroline Beatriz Vrenna, Cassiane Geralda Avelino, Elvis Aharon Secilio,
Emely Simoes dos Santos Secilio, Eric Mozer, Gabriel Augusto de Sousa, Giulia
Bertoso Agostini, Gustavo Ornaghi Barbosa, Jose Roberto de Souza, Katia Suzi
Manosso, Osmar Garcia Toloy, Vitoria Silva Da Costa; 2) COMISSÃO DE VAGAS:  O
docente informou que foi aprovada, pela Comissão de Vagas, a distribuição das três
vagas disponibilizadas para o Campus, da seguinte forma: 1. Curso de Licenciatura
em Ciências Exatas, área “Ensino de Química”; 2. Curso de Engenharia Agrícola, área
“Pós-Colheita e Armazenamento de Produtos Agrícolas”; 3. Curso de Engenharia de
Produção, área “Administração, Economia e Empreendedorismo”; 3) MONITORIA:
O presidente comunicou sobre o Edital de Monitoria e informou que foi disponibilizada
uma vaga, para monitor, por curso. O docente informou que foi aberto um processo
para o curso de Engenharia Agrícola e que os interessados em concorrer à vaga
deverão incluir o Plano Individual de Monitoria no processo.  A professora Renata
Bachin Mazzini Guedes informou que acredita haver incoerências na forma como as
vagas foram distribuídas para o Campus de Jandaia do Sul, pois diferente de todos os
outros locais, em que a distribuição foi feita considerando a quantidade de docentes
por setor, em Jandaia a distribuição considerou a quantidade de docentes por curso.
Sendo assim, o curso de Engenharia Agrícola foi prejudicado, já que é o curso com
menor número de docentes do Campus. A docente acredita ainda que a quantidade
de docentes não deveria ser parâmetro para definir a quantidade de monitor. O
colegiado registra o questionamento aos responsáveis, sobre a os critérios utilizados
para a definição da fórmula e o motivo pelo qual apenas para o Campus de Jandaia foi
considerado o número de docentes por curso e não na totalidade.   Nada mais
havendo a tratar, o presidente, professor Carlos Henrique Wachholz de Souza, às
quinze horas e trinta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei
a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE WACHHOLZ DE SOUZA,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA, em 03/03/2022, às 20:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRIARA LYZIANE TOSSANI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 04/03/2022, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/03/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAILSON NOVODWORSKI, TECNICO EM
AGROPECUARIA, em 04/03/2022, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BACHIN MAZZINI GUEDES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 05/03/2022, às 15:24, 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 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ JUSTI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 05/03/2022, às 20:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TEIXEIRA PORTO, Usuário Externo,
em 09/03/2022, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4138166 e
o código CRC 12EAB920.
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