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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao décimo terceiro dia do mês de junho do ano de 2018, às treze horas, na sala de videoconferência
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 23ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do
Campus Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Profº. Eduardo Teixeira
da Silva, estavam presentes representando as coordenações de cursos: Alexandre Prusch Züge, Leomara
Floriano Ribeiro, Marco Aurélio Reis dos Santos e Simão Nicolau Stelmastchuk; representando os
docentes: Hercília Alves Pereira de Carvalho e Osvaldo Guedes Filho; representando os técnico-
administra�vos em educação: Mônica Batoqui França; representando os discentes: Daiane Cris�na
Mendes e Daiara Calvo Blasques,  servidora convidada: Keury Aparecida Sestari Pereira, e secretariando a
reunião: Patrícia das Graças Guimarães. Informes: I Perfil socieconômico dos alunos A assistente social
do Campus, Keury Aparecida Sestari Pereira, explicou ao Conselho como será feita o perfil socieconômico
dos alunos no ano de 2018. A pesquisa é realizada em todo país, e é de extrema importância pois reflete
diretamente na disponibilização de recursos para as universidades. Pediu aos coordenadores que
auxiliem na divulgação e incen�vem os alunos a par�cipar, o preenchimento do ques�onário é rápido e
pode ser preenchido pelo celular. II Reposição Copa do Mundo Nos dias de jogos do Brasil na Copa do
Mundo, os servidores que manifestarem interesse em assis�r, poderão entrar às 14 horas (quando os
jogos forem no período da manhã) e sair às 13 horas (jogos no período da tarde".  As horas não
trabalhadas serão objeto de compensação, conforme o�cio emi�do pelo Ministério do Planejamento e
enviado por email para toda comunidade acadêmica. III SUCOM Prof. Eduardo comunicou a todos que a
visita da Prof. Luciana Panke será nos dias 25 e 26 de junho. O cronograma de reuniões e treinamentos
será encaminhado por email para todos. ORDEM DO DIA: 1) FEIRA DE PROFISSÕES O Conselho iniciou a
discussão sobre a par�cipação do Campus na Feira de Profissões, que será realizada em Curi�ba nos dias
23, 24 e 25 de agosto. Prof. Osvaldo ques�onou se será organizada da mesma forma que nos anos
anteriores ou se o Campus terá um stand por curso. Todos presentes concordaram que essa seria a
maneira adequada para par�cipação, além de que seria necessário a disponibilização de recursos
financeiros e estrutura para os par�cipantes. Após discussão, Prof. Eduardo propôs que os conselheiros
decidissem entre as seguintes propostas: a) par�cipar somente se as solicitações do Campus fossem
atendidas; b) par�cipar, independente do que for ofertado e c) não par�cipar. Por unanimidade, os
conselheiros presentes optaram por par�cipar, desde que fosse oferecida estrutura adequada e a
disponibilização de 5 stands, um para cada curso. 2) ABERTURA DE TESTE SELETIVO PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO Prof. Alexandre Prusch Züge, informou ao Conselho acerca da necessidade de abertura de
teste sele�vo para contratação de professor subs�tuto na área de Educação, haja vista a previsão de
saída da professora Jheniffer Micheline Cortez dos Reis, subs�tuta da professora Maytê Gouvêa Coleto
Bezerra, em afastamento para capacitação no país. Após amplo debate sobre o perfil do profissional,
foram apresentadas duas propostas de Requisitos: I. Graduação em Licenciatura em Computação ou
Psicologia ou Pedagogia, ob�dos na forma da lei; II. Graduação em Psicologia ou Pedagogia ou
Licenciatura em qualquer área, ob�dos na forma da lei. Em votação, a proposta II foi aprovada por
maioria. Sendo assim, o perfil do teste sele�vo foi proposto como segue: 01 professor subs�tuto para
atuar nas disciplinas de Comunicação e Expressão, Psicologia da Educação, É�ca e Educação, Educação
Inclusiva e Tecnologias Assis�vas, Introdução a Prá�ca Profissional (Licenciatura em Ciências Exatas),
Prá�ca Pedagógica I (Licenciatura em Computação), Gestão de Pessoas, Polí�cas Públicas e Gestão
Escolar, Metodologia da Pesquisa Cien�fica. Regime de 40 horas semanais. Área de conhecimento:
Educação. Abertura de teste sele�vo para contratação de professor subs�tuto com provas de análise de
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currículo e didá�ca. Programa de Provas: Modelos psicológicos do desenvolvimento humano e
implicações educacionais; Moral, É�ca e Educação: dimensões intelectuais e afe�vas; Fundamentos da
educação inclusiva; Necessidades educacionais especiais e tecnologias assis�vas; Organização da
educação básica no Brasil e a legislação educacional. Local das inscrições: Campus Avançado desta
ins�tuição, situado na Rua Dr. João Maximiano, 426. Vila Operária, Jandaia do Sul – PR. CEP: 86900-000.
As inscrições serão feitas na Secretaria da Direção. Titulação mínima exigida: Graduação em Psicologia ou
Pedagogia ou Licenciatura em qualquer área, ob�dos na forma da lei. Perfil aprovado por
unanimidade. 3) CARGA HORÁRIA Prof. Alexandre apresentou ao Conselho um ques�onamento acerca
da par�cipação de docentes em programas de pós-graduação externos à UFPR,  contem na carga horária
na ins�tuição, pois a resolução 34/12 - CEPE determina que a carga horária de graduação e pós-
graduação sejam somadas, porém a resolução não regulamenta a par�cipação em outra
ins�tuição. Assim, é preciso definir qual é a interpretação para que principalmente no momento da
distribuição da carga horária seja realizado o procedimento correto. Após discussão, o Conselho
deliberou que seja solicitado à PROGEPE qual é a interpretação ins�tucional acerca desta questão, o que
foi aprovado por todos presentes. 4) DIVULGAÇÃO VESTIBULAR E CAMPUS Prof. Simão manifestou ao
Conselho a preocupação nas ações da Sucom para divulgação do ves�bular, indagando quais são as ações
direcionadas às  especificidades do Campus, que são diferentes dos demais Campi e Setores, e
principalmente como o Campus vai proceder após a visita da Prof. Luciana Panke. Prof. Eduardo informou
que o DACA (Direção de Apoio aos Campi Avançados) tem o obje�vo de unir as ações de divulgação e
marke�ng, principalmente nos curso de Licenciatura, conforme relatado em reunião anterior do
Conselho. Informou também que após o recebimento de treinamento e material da SUCOM, as
estratégias de divulgação serão divididas entre os servidores interessados em par�cipar da campanha.
Mônica ques�onou se haverá recursos financeiros disponíveis, e que as ações deveriam ser
personalizadas para Jandaia do Sul. Prof. Leomara informou que o colegiado de Engenharia de Alimentos
está providenciando ações com o obje�vo de divulgar o curso, como página do Facebook e um canal no
Youtube. Prof. Alexandre informou que o curso de Licenciatura em Computação estão realizando
inicia�va semelhante. Após discussão, os presentes deliberaram que a Comissão de divulgação deve ser
revista, e que a Comissão deve centralizar e organizar as ações e estratégias ins�tucionais para
divulgação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Patrícia das Graças Guimarães, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, DIRETOR DO
CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 03/09/2018, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DAS GRACAS GUIMARAES,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 03/09/2018, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SIMAO NICOLAU STELMASTCHUK, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/09/2018, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 03/09/2018, às 10:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAIANE CRISTINA MENDES GONCALVES, Usuário
Externo, em 03/09/2018, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONICA BATOQUI FRANCA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 03/09/2018, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO REIS DOS SANTOS,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, em 10/09/2018, às 16:45,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAIARA CALVO BLASQUES, Usuário Externo, em
31/01/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEOMARA FLORIANO RIBEIRO, COORDENADOR
DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, em 05/04/2019, às 16:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HERCILIA ALVES PEREIRA DE CARVALHO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 19/09/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO GUEDES FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/09/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1208886 e o
código CRC 3552F470.
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