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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 2 Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 3 de videoconferência do prédio da UFPR, reuniu4 Engenharia Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor 5 Maycon Diego Ribeiro, com a participação dos docentes: 6 Henrique Wachholz de Souza e Osvaldo Guedes Filho7 administrativos Jailson Novodworski e8 Lameira e Daiane de Fátima da Silva Haubert. Ausências justificadas dos docentes 9 Daniel Angelo Longhi e Renata Bachin Mazzini Guedes.10 da 35ª Reunião Ordinária, 11 unanimidade. Ordens do dia: 12 O coordenador informou que a direção do 13 realizada a atualização das bibliografias de núcleo específico, visto que foi 14 disponibilizado para cada curso um recurso no valor de 40.000 reais que será 15 destinado a aquisição desses livros. As disciplinas que tiveram suas16 atualizadas foram: JAG007 17 (Planimetria); JAG041 – 18 do Solo e da Água; JAG034 19 (Altimetria); JAG012 – Mecânica de Solos, JAG008 20 Agricultura de Precisão. 21 FUNCIONAMENTO DO CURSO NOS PERÍODOS MATUTINO + VESPERTINO:22 presidente informou que a portaria que permite o funcionamento do curso nos 23 períodos matutino e vespertino foi emitida em agosto de 2015 24 anos, portanto, vencerá em agosto de 2018. 25 aprovação do colegiado para emitir um of26 visto que não é possível manter o curso apenas em um período. O colegiado 27 a solicitação e sugere que seja trabalhada a ideia de alterar o curso para período 28 integral, após a formação da primeira turma. Apr29 FALTANTES NA SECRETARIA ACADÊMICA: 30 docentes continuam inadimplentes com a entrega das documentações obrigatórias 31 na secretaria acadêmica e por isso solicita que 32 decisão deverá ser tomada33 Conselho Diretor o questionamento 34 nesses casos em geral. E para os casos específicos dos docentes que já35 documentação em atraso, 36 dias para regularizar ou 37 Os encaminhamentos foram acordados 38 PROGRAMADO: O coorden39 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SULCOORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA

Maximiano, 426 – Vila Operária – Jandaia do Sul – PR – CEP 86900Fone: (43) 3432-4552 | www.jandaiadosul.ufpr.br 
ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE IA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHOAos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às de videoconferência do prédio da UFPR, reuniu-se o colegiado do curso de Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Maycon Diego Ribeiro, com a participação dos docentes: André Luiz Justi, Carlos ue Wachholz de Souza e Osvaldo Guedes Filho. Ainda presentes os técnicos administrativos Jailson Novodworski e Andriara Tossani e as discentes Bruna Camila Lameira e Daiane de Fátima da Silva Haubert. Ausências justificadas dos docentes i e Renata Bachin Mazzini Guedes. Expediente:união Ordinária, realizada em 25 de maio de 2018. AOrdens do dia: 1) ATUALIZAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS O coordenador informou que a direção do Campus solicitou ao colegiado que fosse realizada a atualização das bibliografias de núcleo específico, visto que foi disponibilizado para cada curso um recurso no valor de 40.000 reais que será destinado a aquisição desses livros. As disciplinas que tiveram suasatualizadas foram: JAG007 – Introdução à Ciência do Solo; JAG025  Cartografia Geral; JAG001 – Física do Solo e Conservação do Solo e da Água; JAG034 – Sensoriamento Remoto; JAG026 Mecânica de Solos, JAG008 – Geoprocessamento;  Todas as alterações foram aprovadas por unanimidade;FUNCIONAMENTO DO CURSO NOS PERÍODOS MATUTINO + VESPERTINO:formou que a portaria que permite o funcionamento do curso nos períodos matutino e vespertino foi emitida em agosto de 2015 vencerá em agosto de 2018. Por isso, a coordenação pede a aprovação do colegiado para emitir um ofício solicitando a prorrogação da portaria, visto que não é possível manter o curso apenas em um período. O colegiado sugere que seja trabalhada a ideia de alterar o curso para período integral, após a formação da primeira turma. Aprovado por todos;FALTANTES NA SECRETARIA ACADÊMICA: O coordenador informou que alguns docentes continuam inadimplentes com a entrega das documentações obrigatórias na secretaria acadêmica e por isso solicita que o colegiado se posicione sobre qual tomada. O colegiado sugeriu que seja encaminhado para o Conselho Diretor o questionamento sobre qual procedimento deve ser adotado nesses casos em geral. E para os casos específicos dos docentes que jádocumentação em atraso, a coordenação os comunicará que possuem o prazo de 7  terão os nomes divulgados em reunião do Conselho Diretor. Os encaminhamentos foram acordados unanimemente; 4) FDA coordenador apresentou ao colegiado o projeto de FDA 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE JUNHO DE 2018. Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala se o colegiado do curso de Agrícola. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor André Luiz Justi, Carlos . Ainda presentes os técnicos s discentes Bruna Camila Lameira e Daiane de Fátima da Silva Haubert. Ausências justificadas dos docentes Expediente: Leitura da ata maio de 2018. Aprovada por ATUALIZAÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS – FICHAS 1: solicitou ao colegiado que fosse realizada a atualização das bibliografias de núcleo específico, visto que foi disponibilizado para cada curso um recurso no valor de 40.000 reais que será destinado a aquisição desses livros. As disciplinas que tiveram suas bibliografias Introdução à Ciência do Solo; JAG025 – Topografia I Física do Solo e Conservação JAG026 – Topografia II Geoprocessamento; JAG018 – foram aprovadas por unanimidade; 2) FUNCIONAMENTO DO CURSO NOS PERÍODOS MATUTINO + VESPERTINO: O formou que a portaria que permite o funcionamento do curso nos períodos matutino e vespertino foi emitida em agosto de 2015 com validade de 3 Por isso, a coordenação pede a ício solicitando a prorrogação da portaria, visto que não é possível manter o curso apenas em um período. O colegiado aprova sugere que seja trabalhada a ideia de alterar o curso para período ovado por todos; 3) DOCUMENTOS informou que alguns docentes continuam inadimplentes com a entrega das documentações obrigatórias o colegiado se posicione sobre qual O colegiado sugeriu que seja encaminhado para o qual procedimento deve ser adotado nesses casos em geral. E para os casos específicos dos docentes que já estão com a coordenação os comunicará que possuem o prazo de 7 os nomes divulgados em reunião do Conselho Diretor. 4) FDA – FLUXO ador apresentou ao colegiado o projeto de FDA 
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intitulado “Aquisição parcial da bibliografia do núcleo profissionalizante e específico 40 para o curso de Engenharia Agrícola do Campus Avançado em Jandaia do Sul41 docente informou que foi disponibilizado para42 sendo solicitado o total de R$ 19.988,08. Aprovado por unanimidade;43 EM REUNIÕES DE COLEGIADO: 44 coordenação do curso que faça uma análise da quantidade de ausências de cada 45 membro para verificar se atendem ao parágrafo 6º do 46 da UFPR que define que o representante poderá ser substituído em caso de 47 ausência não justificada a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas no 48 período. A solicitação se dá49 as reuniões de colegiado por falta de quórum. O colegiado 50 que se enquadrarem nessa situação serão automaticamente excluídos e 51 ainda que as ausências não justificadas52 reuniões que não ocorrerem por falta de quórum seja feito e arquivado um informe53 assinado pelos presentes juntamente com 54 tomadas e aprovadas por unanimidade.55 professor Maycon Diego Ribeiro56 reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 57 mim, pelo presidente e demais presentes.58 Secretária – Andriara TossaniPresidente – Maycon Diego RibeiroDocente – André Luiz JustiDocente – Carlos Henrique Wachholz de SouzaDocente – Osvaldo Guedes FilhoTécnico Adm. – Jailson NovodworskiDiscente – Bruna Camila LameiraDiscente – Daiane de Fátima da Silva Haubert 
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Aquisição parcial da bibliografia do núcleo profissionalizante e específico para o curso de Engenharia Agrícola do Campus Avançado em Jandaia do Suldocente informou que foi disponibilizado para o curso um valor de R$ 20.000,00, sendo solicitado o total de R$ 19.988,08. Aprovado por unanimidade;EM REUNIÕES DE COLEGIADO: Os membros do colegiado solicitam à coordenação do curso que faça uma análise da quantidade de ausências de cada ro para verificar se atendem ao parágrafo 6º do Art. 132 do Regimento Geral que define que o representante poderá ser substituído em caso de ausência não justificada a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas no período. A solicitação se dá, pois tem se tornado recorrente a dificuldadeas reuniões de colegiado por falta de quórum. O colegiado informa que os membros que se enquadrarem nessa situação serão automaticamente excluídos e ainda que as ausências não justificadas sejam especificadas em ata e quereuniões que não ocorrerem por falta de quórum seja feito e arquivado um informeassinado pelos presentes juntamente com a respectiva lista de presença.tomadas e aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente, Maycon Diego Ribeiro, às quatorze 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. Andriara Tossani ________________________________Maycon Diego Ribeiro ________________________________André Luiz Justi ________________________________Carlos Henrique Wachholz de Souza _____________________________Osvaldo Guedes Filho ________________________________Jailson Novodworski ________________________________Bruna Camila Lameira ________________________________Daiane de Fátima da Silva Haubert ______________________________  
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Aquisição parcial da bibliografia do núcleo profissionalizante e específico para o curso de Engenharia Agrícola do Campus Avançado em Jandaia do Sul”. O o curso um valor de R$ 20.000,00, sendo solicitado o total de R$ 19.988,08. Aprovado por unanimidade; 5) QUÓRUM Os membros do colegiado solicitam à coordenação do curso que faça uma análise da quantidade de ausências de cada 132 do Regimento Geral que define que o representante poderá ser substituído em caso de ausência não justificada a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas no a dificuldade de realizar informa que os membros que se enquadrarem nessa situação serão automaticamente excluídos e solicita em ata e que para as reuniões que não ocorrerem por falta de quórum seja feito e arquivado um informe a respectiva lista de presença. Decisões Nada mais havendo a tratar, o presidente, minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por ___________________________________________  ______________________________________  _____________________________________________  _____________________________  ________________________________________  _____________________________________  ________________________________________  ______________________________  


