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ATA DE REUNIÃO
ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA AGRÍCOLA, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2020.
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, às sete 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, 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. Expediente: Leitura da ata 45ª
Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2019. Aprovada por
unanimidade. Ordens do dia: 1) DISCUSSÃO SOBRE MINUTA DE RESOLUÇÃO
PARA PERÍODO ESPECIAL DURANTE SUSPENSÃO DO CALENDÁRIO UFPR
2020: O coordenador informou que foi recebido pela coordenação um formulário
para envio de sugestões, dúvidas e observações para PROGRAD a respeito da
minuta de resolução sobre a oferta de atividades domiciliares durante o período
especial de suspensão do calendário acadêmico em razão das medidas de
enfrentamento da pandemia do COVID-19 no país. Os membros do colegiado
apresentaram suas dúvidas e sugestões, que serão compiladas pelo coordenador em
um único documento que deverá ser enviado por formulário e apresentado na
reunião com a PROGRAD, que acontecerá no dia 22 de abril. Encaminhamento
aprovado por unanimidade; 2) REGIMENTO DA COORDENAÇÃO: A coordenação
do curso elaborou e encaminhou a todos o Regimento da Coordenação do Curso. O
documento foi apresentado durante a reunião e após sugestões de revisão pelos
membros, será alterado, encaminhado a todos para mais contribuições e incluído
novamente para votação em reunião extraordinária; 3) COMPOSIÇÃO DO
COLEGIADO E NDE DO CURSO: O coordenador apresentou ao colegiado a
necessidade de definição das composições do colegiado e Núcleo Docente
Estruturante do curso para emissão de portaria. Para isso, os docentes serão
consultados via e-mail sobre o interesse em participar. Além disso, será solicitado ao
Centro Acadêmico indicação de novos representantes ou recondução dos mesmos,
tendo em vista a atual situação e impossibilidade de realização de assembleias para
votação. Após definição, a nova composição será apresentada ao colegiado para
votação e emissão de portarias; 4) CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS: A
coordenação apresentou ao colegiado a proposta das seguintes datas para as
próximas reuniões ordinárias do colegiado: 29 de junho; 31 de agosto; 07 de
dezembro. As datas apresentadas foram aprovadas por todos; 5) DEMANDA DE
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO: Foi discutido sobre a ausência de
docentes nas seguintes áreas do curso: Pós-Colheita (Armazenagem e Secagem),
Energia e Meio Ambiente (Ambiental). O colegiado solicitou à coordenação que envie a
demanda apresentada ao Conselho Diretor. Comunicações: 1) REUNIÃO DE
DOCENTES E TÉCNICOS DO CURSO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA SOBRE
ATIVIDADES DOMICILIARES: O coordenador apresentou ao colegiado o que foi
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discutido na reunião entre docentes e técnicos do curso de Engenharia Agrícola,
realizada em 23 de março de 2020 com o propósito de discutir sobre atividades
domiciliares no período de suspensão do calendário acadêmico; 2) RELATÓRIO DA
PESQUISA JUNTO AOS ESTUDANTES SOBRE A OFERTA DE ATIVIDADES
DOMICILIARES: O coordenador, professor Carlos, informou ao colegiado que foi
realizada uma pesquisa junto aos discentes para parecer a respeito da oferta de
atividades domiciliares. A pesquisa obteve uma adesão de 81 alunos e de acordo com
os resultados analisados percebe-se que cerca de 20% dos discentes que
responderam possuem dificuldade de acesso à internet, além disso, 51% afirmaram
que preferem que as disciplinas sejam ministradas presencialmente; 3)
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO: Na última reunião do conselho o
diretor foi questionado a respeito do andamento da contratação de professores
substitutos e informou que não há nenhuma previsão a respeito dessa contratação.
Foi informado ainda que atualmente faltam cinco docentes substitutos e quando
retornar o calendário, caso ainda não tenha nada decidido a respeito da contratação
desses docentes, a comissão de encargo didático fará um estudo sobre a
distribuição das cargas horárias das disciplinas que não têm docente responsável; 4)
REUNIÃO COM AS COORDENAÇÕES SOBRE REFORMULAÇÕES: O coordenador
informou que foi realizada uma reunião entre as coordenações das três engenharias
para discutir a respeito das reformulações de cursos. Dentre as discussões, houve a
proposta de migração do calendário atual de 18 para 15 semanas e redução de
oferta de vagas para 35. Sobre a redução de vagas, o coordenador informou que
fará um estudo sobre o caso específico de Engenharia Agrícola e apresentará ao
colegiado para aprovação e andamento no processo. Foi criada uma planilha
compartilhada entre as coordenações das engenharias, contendo todas as disciplinas
do ciclo básico para trabalho em conjunto, a fim de padronizar as mudanças. Nada
mais havendo a tratar, o presidente, professor Carlos Henrique Wachholz de Souza,
às onze horas e dez minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara Tossani, lavrei
a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por mim, pelo
presidente e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por ANDRIARA LYZIANE TOSSANI, ASSISTENTE
EM ADMINISTRACAO, em 02/07/2020, às 13:42, 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 02/07/2020, às 14:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAYCON DIEGO RIBEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/07/2020, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO GUEDES FILHO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/07/2020, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAILSON NOVODWORSKI, TECNICO EM
AGROPECUARIA, em 03/07/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE DA SILVA, VICE / SUPLENTE
COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE ENGENHARIA
AGRICOLA) - JA, em 07/07/2020, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TEIXEIRA PORTO, Usuário Externo,
em 08/07/2020, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ JUSTI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/07/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA BACHIN MAZZINI GUEDES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/07/2020, às 15:53, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2779442 e
o código CRC 3A784F8A.

Referência: Processo nº 23075.032805/2020-04 SEI nº 2779442
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