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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2017, às quatorze horas, na sala da direção do Campus
Avançado da UFPR em Jandaia do Sul, em sua Sede no Rua Doutor João Maximiano, 426, - Bairro Vila
Operária, Jandaia do Sul/PR, realizou-se a 18ª Reunião do Conselho Diretor do Campus Jandaia do Sul da
Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Profº. José Eduardo Padilha de Sousa, estavam
presentes representando as coordenações de cursos: André Luiz Gazoli de Oliveira, André Luiz Jus�,
Daniel Angelo Longhi e William Junior do Nascimento; representando os docentes: Jair da Silva;
representando os técnico-administra�vos em educação: Mônica Batoqui França; representando os
discentes: Daiane Cris�na Mendes Gonçalves e Marluci Pereira Cardoso; secretariando a reunião: Mônica
Batoqui França. Ausências jus�ficadas: Felipe Augusto Fernandes Borges e Rober�no Mendes San�ago
Júnior. ORDEM DO DIA: 1) HOMOLOGAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO: Processo: 23075.212911/2017-66.
 Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessada: Bárbara Cândido Braz. O
coordenador de Licenciatura em Ciências Exatas, William Junior do Nascimento, relatou o processo de
avaliação de estágio probatório, sendo que o processo seguiu e respeitou os tramites da resolução
n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e a docente Bárbara Candido
Braz recebeu pontuação máxima na terceira etapa de avaliação do estágio. Posto em votação, a
homologação foi aprovada por unanimidade.  2) HOMOLOGAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO:
Processo: 23075.212922/2017-46. Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado:
Simão Nicolau Stelmastchuk. O coordenador de Licenciatura em Ciências Exatas, William Junior do
Nascimento, relatou o processo de avaliação de estágio probatório, sendo que o processo seguiu e
respeitou os tramites da resolução n°002/00 – COPLAD apresentando toda a documentação exigida e
o docente Simão Nicolau Stelmastchuk recebeu pontuação máxima na terceira etapa de avaliação do
estágio. Posto em votação, a homologação foi aprovada por unanimidade. 3) HOMOLOGAÇÃO
PROFESSOR SUBSTITUTO: Homologação do resultado do Processo Sele�vo para contratação de Professor
Subs�tuto, Área de Conhecimento: Engenharia Agrícola, Edital nº 380/17 - PROGEPE: Foi homologado por
unanimidade de votos as atas, parecer e editais referentes ao processo de seleção para contratação de
professor subs�tuto, área de conhecimento Engenharia Agrícola, edital nº 380/17-PROGEPE. O resultado
final do processo sele�vo foi publicado no parecer 04 (nº SEI 0575305), da Comissão Julgadora designada
pela portaria Nº 74, de 07 de novembro de 2017. O parecer conclusivo relata a classificação final do teste
sele�vo: 01º lugar - candidata Lia Mara Mortele dos Santos, nota 9,0; e 2º lugar, candidata Ana Beatryz
Prenzier Suzuki, nota 7,6. Após exposição, o parecer foi aprovado por todos os presentes. 4)
AFASTAMENTO DO PAÍS PARA ESTUDO OU EVENTOS: o Prof. José Eduardo Padilha de Sousa apresentou
jus�fica�va para seu afastamento para o exterior, onde irá realizar durante o período de 04 de 10 de
março de 2018 par�cipará do evento APS March Mee�ng 2018, com apresentação do trabalho “Layer
dependent electronic and op�cal proper�es of Silicane, Germanane and Stanane”.  Posto em votação, o
afastamento foi aprovado por unanimidade. 5) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO
PÚBLICO de Provas e Títulos para Professor Classe A – Adjunto A, na área de conhecimento de Física,
aberto através do Edital 348/17:  Foi homologado por unanimidade de votos as atas e editais referentes
ao processo de seleção para contratação de professor do magistério superior, área de conhecimento
Física, edital nº 348/17 - PROGEPE. O resultado final do processo sele�vo foi publicado na “Ata Seção de
Encerramento” xx (nº SEI 069761 / processo nº 23075.201601/2017-16), da banca examinadora
designada pela portaria Nº 84, de 22 de novembro de 2017. O parecer conclusivo relata a classificação
final do teste sele�vo: 01º lugar – Douglas Soares de Oliveira, nota 34,14. Após exposição, o parecer foi
aprovado por todos os presentes. 6) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO de
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Provas e Títulos para Professor Classe A – Adjunto A, na área de conhecimento de Matemá�ca, aberto
através do Edital 348/17: Foi homologado por unanimidade de votos as atas e editais referentes ao
processo de seleção para contratação de professor do magistério superior, área de conhecimento
Matemá�ca, edital nº 348/17 - PROGEPE. O resultado final do processo sele�vo foi publicado no “Edital
07” (nº SEI 0601958 / processo nº 23075.201611/2017-51), da banca examinadora designada pela
portaria Nº 78, de 14 de novembro de 2017. O parecer conclusivo relata a classificação final do teste
sele�vo: 01º lugar – Landir Saviniec, nota 31,16; e 2º lugar, Bruno Luís Hönigmann Cereser, nota 28,94.
Após exposição, o parecer foi aprovado por todos os presentes. 7) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO
CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos para Professor Classe A – Adjunto A, na área de conhecimento
de Engenharia Agrícola, aberto através do Edital 348/17: Foi homologado por unanimidade de votos as
atas e editais referentes ao processo de seleção para contratação de professor do magistério superior,
área de conhecimento Engenharia Agrícola, edital nº 348/17 - PROGEPE. O resultado final do processo
sele�vo foi publicado na Ata 07 – Parecer Final (nº SEI 0700309 / processo nº 23075.201601/2017-16), da
banca examinadora designada pela portaria Nº 82, de 20 de novembro de 2017. O parecer conclusivo
relata a classificação final do teste sele�vo: 01º lugar – Carlos Henrique Wachholz de Souza, nota 34,45; e
2º lugar, Eduardo Vicente do Prado, nota 32,05. Após exposição, o parecer foi aprovado por todos os
presentes. 8) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos para
Professor Classe A – Adjunto A, na área de conhecimento de Engenharia de Alimentos, aberto através do
Edital 348/17:  Foi homologado por unanimidade de votos as atas e editais referentes ao processo de
seleção para contratação de professor do magistério superior, área de conhecimento Engenharia de
Alimentos, edital nº 348/17 - PROGEPE. O resultado final do processo sele�vo foi publicado na “Ata
Divulgação dos Resultados – Precer Final” (nº SEI 0706983 / processo nº 23075.201601/2017-16 ), da
banca examinadora designada pela portaria Nº 81, de 20 de novembro de 2017. O parecer conclusivo
relata a classificação final do teste sele�vo: 01º lugar – Luana Carolina Busmuler Züge, nota 33,24; 2º
lugar, João Luiz Andreo� Dagos�n, nota 32,88; e 3º lugar, Danielle Carpiné, nota 29,46. Após exposição, o
parecer foi aprovado por todos os presentes. INFORMES: 1) HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO O coordenador William Junior do
Nascimento, relatou ao Conselho a necessidade de contratação de 01 professor subs�tuto para cobrir o
afastamento integral para capacitação do professor Marcelo Valério, (processo 23075.067118/2015-34),
autorizada pela portaria 21193/17/PROGEPE, de 22 de dezembro de 2016. O coordenador explicou a
todos que o contrato do atual subs�tuto para o professor Marcelo Valério está em vias de finalizar e, com
isso, é necessário a abertura de um novo processo para a contratação de um professor que o subs�tua
até o fim de sua licença. O docente contratado terá regime de 40 horas e atuará nas seguintes disciplinas
História da Ciência e da Tecnologia, Divulgação Cien�fica, Didá�ca das Ciências, Didá�ca, Metodologia da
Pesquisa Cien�fica, Educação Ambiental, Estágio Supervisionado de Docência. O programa de provas
consis�rá em: “1. As  tendências  pedagógicas  e   as   relações  professor-aluno-conhecimento”, “2. A 
importância  da  educação  cien�fica  na sociedade  atual  e   o   papel  da  escola”, “3. Abordagens   teóricas  da 
Didá�ca  das  ciências  naturais  e  da  matemá�ca”, “4. Educação  cien�fica  e  tecnológica  em  espaços   não-
formais”, “5. Ações de divulgação e popularização da ciência e tecnologia para o público leigo”, “6.
Destaques históricos e filosóficos do desenvolvimento do conhecimento cien�fico  tecnológico”, “7.
Abordagem histórico-filosófica  no  ensino  das  ciências”, “8. Relações  entre  Educação,  Sociedade  e 
Ambiente”, “9. Educação  Ambiental  no  Brasil:  legislação  e  polí�cas  públicas”. O critério de seleção será
análise de currículo e didá�ca. A �tulação mínima exigida é graduação  em   Pedagogia  ou  demais 
Licenciaturas. Área de conhecimento: Educação. Local das Inscrições: Rua Dr. João Maximiano. Vila
Operária, Jandaia do Sul – PR. CEP: 86900-000. 2) HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DAS BANCAS
EXAMINADORAS EDITAL 348/17: O Presidente informou ao Conselho que os processos para contratação
de 4 (quatro) docentes estão seguindo as tramitações devidas, sendo que as bancas examinadoras foram
indicadas pelas respec�vas coordenações e designadas pelas portarias 78/17-DIR/JA, área de
conhecimento matemá�ca, documento SEI 0554096; 81/17-DIR/JA, área de conhecimento engenharia
de alimentos, documento SEI 0564940; 82/17-DIR/JA área de conhecimento engenharia
agrícola documento SEI 0565759; 83/17-DIR/JA área de conhecimento �sica documento SEI 0566785,
conforme disposição da Resolução 66/A-CEPE. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PADILHA DE SOUSA, VICE
DIRETOR DO CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 28/03/2018, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONICA BATOQUI FRANCA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 29/03/2018, às 08:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/04/2018, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAIR DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 07/05/2018, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL ANGELO LONGHI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/05/2018, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ JUSTI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/07/2018, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM JUNIOR DO NASCIMENTO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 05/04/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARLUCI PEREIRA CARDOSO, Usuário Externo, em
19/09/2019, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAIANE CRISTINA MENDES GONCALVES, Usuário
Externo, em 19/09/2019, às 20:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0814509 e o
código CRC 30D92743.
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