
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS JANDAIA DO SUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
 

Versão 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 



CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

DADOS GERAIS DO CURSO 

 
 

Tipo: Bacharelado 

Modalidade: Presencial 

Denominação: Engenharia de Alimentos  

Regime: Semestral 

Local de oferta: Campus Jandaia do Sul 

R. Dr. João Maximiano, 426, 86900-000, Jandaia do Sul, Paraná 

Turno de funcionamento: manhã e tarde 

Número total de vagas/ano: 35 vagas 

Carga horária total: 3.816 horas 

Prazo de integralização curricular: mínimo de 10 e máximo de 15 semestres 

Coordenador (a) do Curso: Prof. Dr. Raimundo Alberto Tostes 

Vice-coordenador (a) do Curso: Prof. Dr. Eduardo César Meurer 

Regime de trabalho do (a) Coordenador (a): DE 

 
 

 
COMISSÃO ELABORADORA DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 
 

A Comissão elaboradora do Projeto Pedagógico do Curso, designada 

pelo Magnífico Reitor mediante Portaria nº 327, de 08 de maio de 2013, foi 

composta pelos seguintes membros: 

Prof. Dr. Pedro Luis Faggion – Presidente 

Profª Dra. Agnes de Paula Scheer 

Prof. Dr. Alexandre Luis Trovon de Carvalho 

Prof. Dr. Arinei Carlos Lindbeck da Silva 

Prof. Dr. Cassius Tadeu Scarpin 

Téc. Adm. Madlaine Célia de Lima 

Prof. Dr. Marco Aurélio de Mello Machado 

Profª Msc. Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto 

Profª Dra. Rosemary Hoffmann Ribani 



APRESENTAÇÃO 

Em 17 de novembro de 2012, o deputado federal Alex Canziani 

encaminha ao Magnífico Reitor da UFPR, professor Zaki Akel Sobrinho, o pleito 

pela federalização da Faculdade de Jandaia do Sul (FAFIJAN), com a 

implantação de um campus da UFPR na região que engloba cerca de quarenta 

municípios no entorno (Processo 23075.045711/2012-87). A solicitação é 

encaminhada à PROGRAD para análise, que elaborou um estudo indicando a 

necessidade de que o novo campus da universidade atenda às demandas do 

desenvolvimento regional do Estado do Paraná. Este estudo indicou como áreas 

prioritárias as de Engenharia, além da incorporação dos cursos já existentes na 

FAFIJAN, a saber, Administração, Ciências Contábeis, Ciências, Biologia, 

Geografia, Gestão de Qualidade, Gestão de Cooperativas, 

Letras/Português/Inglês e Letras/Português/Espanhol. 

Em 17 de janeiro de 2013, o Magnífico Reitor solicita a emissão de 

Portaria para constituir comissão encarregada de elaborar a proposta de 

instalação de campus avançado no município de Jandaia do Sul considerando 

que, em face da solicitação anterior formulada pelo deputado federal Alex 

Canziani e a prefeitura do município, a Secretaria de Educação Superior do MEC 

indicou a possibilidade de apresentação de proposta de criação de novos campi 

pelas IFES. Considerando esta nova orientação, o processo de federalização da 

FAFIJAN torna-se sem efeito e abre-se novo processo, agora de estudo de 

proposta de instalação de campus da UFPR em Jandaia do Sul. 

A comissão, instituída pela Portaria nº 67, de 21 de janeiro de 2013, é 

formada pelos professores(as) Andrea do Rocio Caldas, Donizeti Antonio Giusti, 

Eduardo Teixeira da Silva, Luiz Antonio Passos Cardoso, Marcelo Luiz Curado 

e Maria Amélia Sabbag Zainko. Esta comissão realizou durante os meses de 

janeiro a março, estudos sobre a vocação regional, levantamento dos cursos 

ofertados por outras IES da região, levantamento dos cursos já existentes na 

UFPR além de reunião com a OCEPAR, a fim de estabelecer um claro 

delineamento das necessidades e demandas. Também constam dos autos, 

documento encaminhado pela Diretoria de Desenvolvimento da Rede de 

Instituições Federais de Ensino Superior do MEC, Senhora Adriana Rigon 

Weska, informando a contrapartida daquele Ministério em termos de recursos 

orçamentários, de custeio e de recursos humanos para a implantação de campus 



da UFPR no Município de Jandaia do Sul, conforme documento anexo ao 

presente parecer. 

No dia 03 de abril foi apresentado na reunião do Conselho Universitário o 

estudo realizado pela comissão. Este foi amplamente debatido e aprovado à 

criação do novo Campus de Jandaia do Sul. Na sequência, foi formada uma nova 

comissão, agora por representantes do conselho, para elaborar um projeto com 

a proposta dos cursos que serão ofertados no novo campus avançado da UFPR 

em Jandaia do Sul e seus respectivos Projetos Pedagógicos de Curso. 

Na primeira reunião, presidida pela conselheira Professora Andréia do 

Rocio Caldas, a Comissão foi dividida em três grupos de trabalho, a saber: das 

Engenharias, das Licenciaturas e Infra Estrutura. O grupo de estudos das 

Engenharias reuniu-se pela primeira vez no dia 23 de abril de 2013, na sala de 

Reuniões da Coordenação do PPGEAL - Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Alimentos no prédio do curso de Engenharia Química e definiu 

que os cursos a serem ofertados serão Engenharia Agrícola, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia da Produção. 

A definição dos Cursos da área da Engenharia foi efetivada em função 

das características da região, da pesquisa realizada no MEC através do cadastro 

das Instituições que ofertam Cursos Presenciais, buscando avaliar os Cursos de 

Graduação na área da Engenharia que estão sendo ofertados na Região, por 

Universidades Publicas e Privadas. 

 

JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

É de conhecimento corrente que o ensino superior em nosso país, 

acumula um quadro de grande déficit de atendimento da população brasileira, 

comparativamente à maioria dos demais países. Sendo assim, ainda que 

financiada pelos impostos de toda a sociedade, a universidade pública brasileira 

atende a um percentual muito pequeno desta população. 

Embora tenha havido nos últimos anos, um incremento de matrículas na 

ordem de 5,7% (entre 2010 e 2011), elevando a taxa de escolarização bruta para 

26,7% e a líquida, para 14,4%, dos quase cinco milhões de estudantes do ensino 

superior, apenas 1,7 milhão estão nas universidades públicas, segundo o Censo 

da Educação Superior, 2011. Em relação ao número de anos cursados na 



educação básica, o mesmo Censo demonstrava que grande parcela da 

população jovem não completava aquele nível de ensino e apontava os desafios 

colocados para que os jovens pudessem alcançar a escolaridade superior: 

“No que se refere à histórica desigualdade entre as localidades urbana e rural, 

apesar dos avanços observados no período de 2001 a 2009, são ainda 

significativos os desafios a serem enfrentados. Em 2009, os jovens residentes 

na localidade urbana contavam com a média de 9,8 anos de estudo, enquanto 

os da localidade rural, com 7,5 anos. Este último número mostrava-se ainda 

inferior ao dos residentes na localidade urbana em 2001, que tinham 8,3 anos 

de estudo.” (Censo da Educação Superior, 2011). 

A UFPR vem atendendo a necessidade por maior expansão do ensino 

superior nos últimos anos, de forma bastante significativa. Até 2007, o total de 

vagas do vestibular era de 4.219 e em 2012 foram ofertadas 6.161 vagas. 

Contudo, considerando que temos tido quase 50 mil candidatos/ano, é mister 

registrar uma demanda represada que acaba sendo atendida, na maioria das 

vezes, pelas instituições privadas de ensino superior. 

Ademais, diferentemente de outros estados da federação, a nossa 

universidade ainda conta com um processo bastante tímido de interiorização da 

sua oferta, modalidade de expansão considerada mais racional do ponto de vista 

dos recursos e estruturas públicas. 

No caso da região de Jandaia do Sul, mesorregião do Norte Central 

Paranaense, estima-se uma população de 2.177.501 habitantes a ser 

beneficiada, atendendo acerca de 85 municípios do entorno. 

Segundo informações contidas no processo 23075.045711/2012-87, 

“trata-se de pessoas oriundas de cidades de pequeno e médio porte, 

empregados em micro, pequenas e médias empresas, agricultores, onde 

aproximadamente 50% possuem renda familiar de até três salários mínimos” 

(fls.05). 

Ainda que existam na região, outras IES públicas, o número ainda 

bastante elevado de oferta na rede privada de ensino superior atesta a 

necessidade de oferta pública, na direção do atendimento ao estabelecido pelo 

novo PNE, em discussão no Congresso Nacional. 



O desenho pretendido aponta para a integração dos cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnologia e a posterior implantação de cursos de 

pós-graduação, dentro das referidas áreas. 

Deste modo, a implantação do Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Alimentos no Campus de Jandaia do Sul vem ao encontro das demandas 

regionais e nacionais por profissionais com formação na área, contribuindo para 

o desenvolvimento do Estado do Paraná e do país. 

Apesar da oferta de nove cursos de Engenharia de Alimentos no Estado 

e sete cursos de Tecnologia de Alimentos geograficamente próximas, conforme 

tabela a seguir, a entrada dos alunos pelo sistema SISU na nossa Universidade 

Pública permite uma abrangência nacional no público interessado e 

consequentemente na inserção profissional nacional. 

 
CURSOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS NO PARANÁ 

 
 

 

Dados dos vestibulares de 2012 e 2013 
 
 

 

*Engenharia de Alimentos – 9 cursos e 414 vagas anuais. 
 

Instituição Cidade Criação do curso Candidato-vaga Vagas anuais 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR 

 
Campo Mourão 

 
19/10/97 

 
--- 

 
88 

http://www.utfpr.edu.br/campomourao/cursos/bacharelados/Ofertados-neste-Campus/engenharia- 

alimentos 

 
São ofertadas 44 vagas a cada semestre. Existem dois processos seletivos por ano (pelo SISU). 

Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná - 

PUCPR 

 
Curitiba 

 
01/03/89 

 
--- 

 
50 

http://www.pucpr.br/graduacao/engalimentos/ 

 
Embora o vestibular seja sempre para o 1° Semestre, por alguma razão não houve abertura de turmas no 

início de 2013 e haverá vestibular agora no 2o Semestre. 

Universidade Estadual do 

Centro-Oeste - 

UNICENTRO 

 
Guarapuava 

 
16/02/98 

 
5,7 

 
33 

http://www.utfpr.edu.br/campomourao/cursos/bacharelados/Ofertados-neste-Campus/engenharia-
http://www.pucpr.br/graduacao/engalimentos/


http://www2.unicentro.br/cursos-de-graduacao/ 

Há oferta de vagas nos 2 semestres. 

Universidade Federal da 

Fronteira Sul - UFFS 
Laranjeiras do Sul --- --- 50 

http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1199&Itemid=1278&site=ls 

 
Há oferta de vagas apenas no 1° semestre. Foram aprovados 50 alunos na 1a. chamada do vestibular e 45 

na 2a. chamada, o que indica que 

embora haja inscritos no processo seletivo, pequena fração efetivamente se matricula no curso. 

Universidade Norte do 

Paraná - UNOPAR 
Londrina 09/02/98 --- 50 

 
http://www2.unopar.br/graduacao/engenharia-alimentos/avaliacao.jsp 

Universidade Estadual de 

Maringá – UEM 
Maringá 20/03/00 10,75 40 

 
http://www.dal.uem.br 

Universidade Estadual de 

Maringá - UEM 
Umuarama --- 3,3 

 

 
http://www.pen.uem.br/html/pen/graduacao/cursos/ena-cau.pdf 

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa - UEPG 
Ponta Grossa 01/03/98 13,73 15 

http://www.uepg.br/catalogo/cursos/2012/engenharia_de_alimentos2012.pdf 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR 

 
Medianeira 

 
11/09/09 

 
--- 

 
88 

http://www.utfpr.edu.br/medianeira/cursos/bacharelados/Ofertados-neste-Campus/engenharia-de- 

alimentos 

 
São ofertadas 44 vagas a cada semestre. Existem dois processos seletivos por ano (pelo SISU). 

 

 

*Tecnologia de Alimentos – 8 cursos e 523 vagas. 
 
 

 

Instituição Cidade Criação do curso Vagas anuais 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR 

Campo 

Mourão 

19/03/99 44 

http://www2.unicentro.br/cursos-de-graduacao/
http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1199&Itemid=1278&site=ls
http://www2.unopar.br/graduacao/engenharia-alimentos/avaliacao.jsp
http://www.dal.uem.br/
http://www.pen.uem.br/html/pen/graduacao/cursos/ena-cau.pdf
http://www.uepg.br/catalogo/cursos/2012/engenharia_de_alimentos2012.pdf
http://www.utfpr.edu.br/medianeira/cursos/bacharelados/Ofertados-neste-Campus/engenharia-de-


http://www.utfpr.edu.br/campomourao/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/tecnologia-em- 

alimentos 

 

São ofertadas 22 vagas a cada semestre. Existem dois processos seletivos por ano (pelo SISU). 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR 

Francisco 

Beltrão 

16/08/07 80 

http://www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/curso-superior-de- 

tecnologia-em-alimentos 

 

São ofertadas 40 vagas a cada semestre. Existem dois processos seletivos por ano (pelo SISU). 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR 

Londrina 22/10/06 80 

http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/tecnologia-em-alimentos 

 

São ofertadas 40 vagas a cada semestre. Existem dois processos seletivos por ano (pelo SISU). 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR 

Ponta Grossa 18/01/99 40 

http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/tecnologia-em-alimentos 

 

São ofertadas 20 vagas a cada semestre. Existem dois processos seletivos por ano (pelo SISU). 

SENAI Maringá 26/03/2012 80 

http://www.pr.senai.br/ProductService9446content176361.shtml 
 

São ofertadas 40 vagas a cada semestre. 

SENAI Toledo --- 80 

http://www.pr.senai.br/ProductService9446content176271.shtml 
 

São ofertadas 40 vagas a cada semestre. 

Faculdade Dom 

Bosco 

Cascavel --- 100 

http://www.dombosco.fag.edu.br/ 

São ofertadas 50 vagas a cada semestre. 

UEM Umuarama --- 19 

http://www.pen.uem.br/cursos/tal.pdf 

http://www.utfpr.edu.br/campomourao/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/tecnologia-em-
http://www.utfpr.edu.br/franciscobeltrao/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/curso-superior-de-
http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/tecnologia-em-alimentos
http://www.utfpr.edu.br/pontagrossa/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/tecnologia-em-alimentos
http://www.pr.senai.br/ProductService9446content176361.shtml
http://www.pr.senai.br/ProductService9446content176271.shtml
http://www.dombosco.fag.edu.br/
http://www.pen.uem.br/cursos/tal.pdf


 

PERFIL DO CURSO 

O Curso de Engenharia de Alimentos foi reconhecido pelo Governo 

Federal através do Decreto Lei 68644 de 21/05/1971 e seu currículo mínimo foi 

estabelecido na nova concepção de ensino de Engenharia no Brasil nas 

resoluções do Conselho Federal de Educação 48/76 e 52/76 e portaria 1695/94 

do Ministério da Educação e dos Desportos. A lei nº 5.194, de dezembro de 1966, 

e a Resolução 218, de 29/06/1973 do CONFEA, regulamentam a profissão de 

Engenheiro de Alimentos. Dispõe as atividades profissionais, caracterizando o 

exercício profissional como de interesse social e humano. 

Pelo perfil do Estado do Paraná, como grande produtor agropecuário 

nacional, a oferta do curso na região capacitaria profissionais para realização de 

empreendimentos tais como: aproveitamento e utilização de recursos naturais 

do país; desenvolvimento industrial do setor agroalimentar e pecuário do Brasil. 

Da mesma forma a agricultura familiar pode se beneficiar com os trabalhos de 

pesquisa e extensão que serão gerados pelos profissionais e alunos do curso, 

impulsionando as condições de acesso e aplicação de tecnologias atuais e 

adequadas à região. 

 
OBJETIVOS DO CURSO 

O objetivo do curso de Engenharia de Alimentos é a formação de 

profissionais capacitados para trabalhar nas indústrias agro-alimentares 

solucionando problemas de ordem técnico-científicas e operacionais. Os 

Engenheiros de Alimentos devem ser comprometidos com o avanço científico, 

tecnológico e organizacional da produção, distribuição e qualidade de 

alimentos. Também devem ser capazes de trabalhar com a 

interdisciplinaridade que a área envolve no tocante a solução dos problemas de 

natureza social, econômica e ambiental. 

 
PERFIL DO EGRESSO 

 
 

O curso da UFPR objetiva formar seus graduandos para serem capazes de: 



a) comprrender com sólida formação nas ciências básicas de engenharia, os 

fenômenos físicos, químicos, termodinâmicos e biológicos envolvidos na 

transformação dos alimentos e nas operações industriais dos mesmos; 

b) identificar as tecnologias, as embalagens e os demais insumos mais 

adequados ao processamento higiênico, de menor desperdício, de 

armazenamento seguro, com aumento de vida-de-prateleira 

c) definir os parâmetros de processamento a partir do conhecimento das 

propriedades e características intrínsecas das matérias-primas alimentares, que 

garantam a manutenção das suas qualidades nutricionais e sensoriais; 

d) projetar, selecionar e otimizar a utilização dos diversos equipamentos 

utilizados na indústria de alimentos; 

e) compreender os princípios envolvidos nos instrumentais e técnicas para 

determinação das propriedades físicas, químicas, termodinâmicas, 

microbiológicas, nutricionais e sensoriais dos alimentos; 

f) responsabilizar-se por produtos, processos instalações e organizações de 

acordo com os preceitos legais relativos aos produtos alimentícios, ao seu 

processamento e ao exercício profissional; 

g) compreender as relações sociais, econômicas, políticas e ecológicas 

envolvidas na produção/industrialização/distribuição/consumo de alimentos e 

nos programas de alimentação, em prol do aumento da qualidade de vida; 

h) planejar, projetar, implementar, gerenciar e avaliar unidades agroindustriais 

para produção de alimentos; 

i) exercer a profissão em consonância com a preservação e conservação do 

meio-ambiente, utilizando adequadamente os recursos naturais, aproveitando os 

descartes e subprodutos da produção agroindustrial de alimentos e tratando os 

resíduos industriais; 

j) desenvolver técnicas didático-pedagógicas que lhes garantam o 

desenvolvimento: do senso crítico, da criatividade, da capacidade de análise e 

de síntese, da expressão oral e escrita, da habilidade de recuperar e processar 

dados e informações das diversas fontes disponíveis. 

 
FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

O acesso ao Curso de Engenharia de Alimentos, em acordo com as 

normas institucionais, ocorre mediante: 



I. Processo seletivo anual (Vestibular e/ou SISU). 

II. Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes oriundas de 

desistência e ou abandono de curso. 

III. Transferência Independente de Vaga. 

IV. Mobilidade Acadêmica (convênios, intercâmbios nacionais e 

internacionais, outras formas). 

O Engenheiro de alimentos atua no desenvolvimento de produtos e de 

processos da indústria de alimentos e bebidas, em escala industrial, desde a 

seleção da matéria-prima, de insumos e de embalagens até a distribuição e 

armazenamento. Projeta, supervisiona, elabora e coordena processos 

industriais; identifica, formula e resolve problemas relacionados á indústria de 

alimentos, acompanhando o processo de manutenção e operação de sistemas. 

Atua no controle e na garantia da qualidade dos produtos e processos. 

Desenvolve tecnologias limpas e processos de aproveitamento dos resíduos da 

indústria de alimentos. Busca o desenvolvimento de produtos saudáveis, com 

características sensoriais que atendam ao consumidor. Coordena e supervisiona 

equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnica-econômica, executa 

e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, perícias e avaliações, 

emitindo laudos e pareceres técnicos. Em sua atuação considera a ética, a 

segurança e os impactos sócio-ambientais. 

 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

O sistema de acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico do 

Curso de Engenharia de Alimentos, a cargo do Colegiado de Curso e do 

Núcleo Docente Estruturante, está direcionado ao desenvolvimento 

institucionalizado de processo contínuo, sistemático, flexível, aberto e de 

caráter formativo. O processo avaliativo do curso integra o contexto da 

avaliação institucional do Campus Jandaia do Sul e da Universidade Federal do 

Paraná, promovido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da UFPR. 

A avaliação do projeto do curso, em consonância com os demais cursos 

ofertados no Campus Jandaia do Sul, leva em consideração a dimensão de 

globalidade, possibilitando uma visão abrangente da interação entre as 

propostas pedagógicas dos cursos. Também são considerados os aspectos que 



envolvem a multidisciplinaridade, o desenvolvimento de atividades acadêmicas 

integradas e o estabelecimento conjunto de alternativas para problemas 

detectados e desafios comuns a serem enfrentados. 

Este processo avaliativo, aliado às avaliações externas advindas do plano 

federal, envolve docentes, servidores, alunos, gestores e egressos, tendo como 

núcleo gerador a reflexão sobre a proposta curricular e sua implementação. As 

variáveis avaliadas no âmbito do curso englobam, entre outros ítens, a gestão 

acadêmica e administrativa do curso, o desempenho dos corpos docente e 

técnico administrativo, a infraestrutura em todas as instâncias, as políticas 

institucionais de ensino, pesquisa e extensão e de apoio estudantil. 

A metodologia prevê etapas de sensibilização e motivação por meio de 

seminários, o levantamento de dados e informações, a aplicação de 

instrumentos, a coleta de depoimentos e outros elementos que possam contribuir 

para o desenvolvimento do processo avaliativo, conduzindo ao diagnóstico, 

análise e reflexão, e tomada de decisão. 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação das atividades didáticas do Curso de Engenharia de 

Alimentos segue as normas vigentes na UFPR. A aprovação em disciplina 

dependerá do resultado das avaliações realizadas ao longo do período letivo, 

segundo o plano de ensino divulgado aos alunos no início do período letivo, 

sendo o resultado global expresso de zero a cem. Toda disciplina deverá ter, no 

mínimo, duas avaliações formais por semestre, sendo pelo menos uma escrita, 

devendo, em caso de avaliações orais e/ou práticas, ser constituída banca de, 

no mínimo, dois professores da mesma área ou área conexa. 

Exceto na avaliação de disciplinas de Estágio e Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC, o aluno será aprovado por média quando alcançar, no total do 

período letivo, frequência mínima de 75% da carga horária inerente à disciplina 

e obtiver, no mínimo, grau numérico 70 de média aritmética no conjunto de 

provas e outras tarefas realizadas pela disciplina. O aluno que não obtiver a 

média prevista deverá prestar exame final, desde que alcance a frequência 

mínima exigida e média não inferior a 40. No exame final será aprovado na 

disciplina aquele que obtiver grau numérico igual ou superior a 50 na média 



aritmética entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações 

realizadas. 

Nas disciplinas de Estágio e TCC, a avaliação obedecerá às seguintes 

condições de aprovação: 

• Estágio – alcançar o mínimo de frequência igual a 90% ou mais, conforme 

determina o Regulamento de Estágio do curso, e obter, no mínimo, o grau 

numérico 50 de média aritmética, na escala de zero a cem no conjunto 

das atividades definidas no Plano de Ensino da disciplina; 

• TCC – desenvolver as atividades exigidas no Plano de Ensino da 

disciplina e obter, no mínimo, grau numérico 50 de média aritmética, na 

escala de zero a cem, no conjunto das tarefas realizadas, incluída a 

defesa pública. 

Nas disciplinas cujo Plano de Ensino preveja que a sua avaliação resulte 

exclusivamente da produção de projeto(s) pelo(s) aluno(s), serão condições de 

avaliação: 

I. Desenvolver as atividades exigidas e definidas no Plano de Ensino da 

disciplina. 

II. Alcançar o limite mínimo de frequência previsto no Plano de Ensino da 

disciplina, desde que acima de 75%. 

III. Obter, no mínimo, grau numérico 50 de média aritmética, na escala de 

zero a cem, na avaliação do Projeto, incluída a defesa pública, quando 

exigida. 

Não caberá, nestas disciplinas, exame final ou a segunda avaliação final. 

Terá direito à realização de exames de segunda avaliação final nas 

disciplinas de regime anual o aluno que preencher as seguintes condições: 

I. Alcançar frequência mínima de 75% no período regular de atividades da 

disciplina. 

II. Obter, no mínimo, grau numérico 40 de média aritmética, na escala de 

zero a cem, no conjunto de tarefas realizadas pela disciplina. 

III. Requerer o direito ao departamento responsável pela disciplina até dois 

dias úteis antes do prazo final de consolidação de turmas por parte do 

mesmo, definido pelo Calendário Escolar. 

Não cabe a segunda avaliação final em disciplinas semestrais, em 

disciplinas ministradas em período especial, nem tampouco em disciplinas de 



Estágio, TCC e Projeto. Nos exames de segunda avaliação final serão aprovados 

na disciplina os alunos que obtiverem grau numérico igual ou superior a 50 na 

média aritmética entre o grau do exame de segunda avaliação final e a média do 

conjunto dos trabalhos escolares, desconsiderado o exame final. 

Os exames de segunda avaliação final obedecerão, quanto ao conteúdo 

da matéria e aos tipos de provas, ao plano de ensino da disciplina. É assegurado 

ao aluno o direito à revisão do resultado das avaliações escritas bem como à 

segunda chamada ao que não tenha não tenha comparecido à avaliação do 

rendimento escolar, exceto na segunda avaliação final. 

 
METODOLOGIA 

Um processo formativo humanista, crítico e ético, baseado na apropriação 

e produção do conhecimento pelo aluno e no desenvolvimento de competências 

e habilidades que o preparem plenamente para a vida cidadã e profissional, deve 

basear-se em estratégias metodológicas ativas que privilegiem os princípios de 

indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, integração teoria 

e prática, interdisciplinaridade e flexibilidade, entre outros. 

O processo de ensino/aprendizagem, aliado à pesquisa e à extensão, 

deve ser entendido como espaço e tempo em que o desenvolvimento do 

pensamento crítico se consolida e permite ao aluno vivenciar experiências 

curriculares e extra-curriculares com atitude investigativa e extensionista. Nesse 

entendimento, a matriz curricular configura-se como geradora de oportunidades 

significativas para aquisição e desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao perfil do egresso. 

Assim, para o alcance dos objetivos do curso, a metodologia fundamenta- 

se: 
 
 

• na integração dos conteúdos básicos com os profissionalizante, de modo 

a se constituírem os primeiros em fundamentos efetivamente voltados às 

especificidades da formação e à sua aplicabilidade; 

• na interação entre teoria e prática, desde o início do curso de forma a 

conduzir o fluxo curricular num crescente que culmina com o estágio na 

fase final; 

• na flexibilização e enriquecimento curricular por meio das atividades 

formativas e de outras formas; 



• na incorporação das atividades de pesquisa e extensão como 

componentes curriculares; 

• na utilização de novas tecnologias, possibilitando a introdução de 

conteúdos a distância previstos na legislação federal e nas normas 

internas da instituição. 

 
ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

O objetivo geral do Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de 

Engenharia de Alimentos é a promoção da melhoria do desempenho 

acadêmico de seus discentes mediante o acompanhamento e orientação por 

parte de todos os docentes do curso. O projeto acha-se descrito no Anexo III. 

 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Segundo as Resoluções nº 75/09-CEPE e 34/11-CEPE, do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, o Núcleo Docente Estruturante - NDE 

constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em cada Curso de 

Graduação com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre 

matéria de natureza acadêmica. O NDE é co-responsável pela elaboração, 

implementação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso, tendo como 

atribuições: 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Alimentos 

será constituído por membros do corpo docente efetivo do curso que exerçam 

liderança acadêmica no âmbito do mesmo mediante o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, integrarão o NDE o Coordenador de 

Curso, como seu presidente nato, e pelo menos mais 04 (quatro) docentes 



atuantes no curso de graduação, relacionados pelo Colegiado de Curso e que 

satisfizerem os seguintes requisitos: 

I. pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programa de pós-graduação stricto sensu; 

II. pelo menos 20% em regime de trabalho integral; 

III. preferencialmente com maior experiência docente na instituição. 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC tem por finalidade oportunizar 

ao aluno do Curso de Engenharia de Alimentos a integração e sistematização 

de conteúdos e experiências desenvolvidos e apropriados ao longo da 

periodização curricular, a partir de fundamentação teórica e metodológica 

orientada pelos docentes do curso. 

A carga horária será de 108 horas e a oferta está prevista para o décimo 

período. O Regulamento do TCC consta no Anexo I deste PPC, pelo qual são 

estabelecidas as normas para orientação e elaboração do trabalho, bem como 

para apresentação, defesa e avaliação. 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares, assim denominadas pelo Conselho 

Nacional de Educação, são regulamentadas na Universidade Federal do Paraná 

pela Resolução nº 70/04-CEPE com a denominação de Atividades Formativas, 

definindo-as como “atividades complementares em relação ao eixo fundamental 

do currículo, objetivando sua flexibilização”. Devem contemplar a articulação 

entre o ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu caráter interdisciplinar em 

relação às diversas áreas do conhecimento, respeitando, no entanto, o Projeto 

Pedagógico de cada Curso. 

A carga horária das atividades formativas do Curso de Engenharia de 

Alimentos será de 180 horas e a normatização específica de sua validação será 

fixada pelo Colegiado do Curso, o qual validará as atividades apresentadas pelos 

discentes mediante tabela de convergência de horas estruturada segundo o rol 

de atividades estabelecido pela Resolução nº 70/04-CEPE em seu artigo 4º. Este 

rol poderá ser completado por outras atividades que o Colegiado de Curso vier 



a aprovar. As Atividades Formativas serão distribuídas pelos seguintes grupos, 

sem prejuízo de outros que venham a ser formados: 

1. Atividades de ensino (monitoria, PET, disciplinas eletivas, oficinas 

didáticas, educação a distância, projetos vinculados à licenciatura, e 

outras). 

2. Atividades de pesquisa e inovação (projetos de pesquisa, iniciação 

científica, produtos, e outras). 

3. Atividades de extensão e cultura (projetos e cursos de extensão e cultura, 

ações de voluntariado, participação em programas e projetos 

institucionais, e outras). 

4. Atividades voltadas à profissionalização (estágios não obrigatórios, 

participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente como tal pela 

UFPR, e outras). 

5. Atividades de representação (membro de comissão, representação 

acadêmica em conselhos, e outras). 

6. Eventos acadêmico-científicos (seminários, jornadas, congressos, 

simpósios e outros). 

Para integralização das horas de Atividades Formativas o aluno deverá 

apresentar atividades em pelo menos três grupos dos grupos estabelecidos. 

 
ESTÁGIO CURRICULAR 

O estágio, conceituado como elemento curricular de caráter formador e 

como um ato educativo supervisionado previsto para o Curso de Engenharia de 

Alimentos, está regulamentado em consonância com a definição do perfil do 

profissional egresso, bem como com os objetivos para a sua formação. 

O Projeto Pedagógico do Curso do Curso de Engenharia de Alimentos 

prevê a realização de estágio em duas modalidades: o estágio obrigatório e o 

não obrigatório. O objetivo dessas modalidades de estágio é de viabilizar ao 

aluno o aprimoramento técnico-científico na formação de Engenheiro, mediante 

a análise e a solução de problemas concretos em condições reais de trabalho, 

por intermédio de situações relacionadas a natureza e especificidade do curso e 

da aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nas diversas 

disciplinas previstas no PPC. O estágio obrigatório terá carga horária de 252 

horas a serem cumpridas no décimo semestre. 



O Regulamento do Estágio consta no Anexo II deste PPC, pelo qual são 

estabelecidas as normas para a sua realização em ambas as modalidades 

previstas. 

 
QUADRO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Para implantação do Curso de Engenharia de Alimentos estão previstas 

13 vagas docentes e 04 vagas de técnicos laboratoriais, além de contar com os 

técnicos administrativos da estrutura administrativa do Campus Jandaia do Sul. 

 
INFRAESTRUTURA 

O Campus Jandaia do Sul da UFPR ocupará no início de sua 

implantação, mediante locação, as instalações da Faculdade de Jandaia do Sul 

– FAFIJAN, a qual dispõe de uma área total de 27.600m2, sendo 12.317,12m2 

de área construída distribuídas em três prédios, mais anfiteatro e ginásio de 

esportes. A infraestrutura está detalhada no anexo IV. 

 
MATRIZ CURRICULAR 

O Curso de Engenharia de Alimentos tem a finalidade de proporcionar 

condições para que o aluno desenvolva competências e habilidades referentes 

ao perfil profissional desejado, atendendo assim aos objetivos propostos. A 

matriz curricular oferece conteúdos de formação básica e específica que se 

integram mediante processo educativo fundamentado na articulação entre teoria 

e prática. 



 

Matemática I 

72 

 

 

Matemática II 

72 

 

 

Matemática III 

72 

 

 

Matemática IV 

72 

 

 

Introdução à 

Bioquímica 
72 

 

 

Análise de Alimentos 

72 

 

 

Refrigeração 

54 

 

 

Projetos Industriais 

54 

 

 

Modelagem Matemática 

Instrumentação e Controle 

de Processos 
72 

 

 

TCC 

108 

 
 

Álgebra Linear e 

Gemetria Analítica 
72 

 

 

Física I 

72 

 

 

Física II 

72 

 

 

Física III 

72 

 

 

Microbiologia Geral 

36 

 

 

Operações Unitárias 

I 
54 

 

 

Operações Unitárias 

II 
54 

 

 

Operações Unitárias 

III 
54 

 

 

Tecnologia de 

Produtos Cárneos 
72 

 

 

Estágio 

Supervisionado 
252 

 
 

Ciência Tecnologia e 

Sociedade 
72 

 

 

Gestão de Pessoas 

72 

 

 

Algorítimo e Programação 

de Computadores 

72 

 

 

Gestão Ambiental 

72 

 

 

Química Orgânica 

54 

 

 

Química e 

Bioquímica de 
54 

 

 

Laboratório de 

Operações Unitárias 
54 

 

 

Laboratório de 

Operações Unitárias II 

54 

 

 

Tecnologia de Leites 

e Derivados 
72 

 
 

Química Geral 

72 

 

 

Expressão Gráfica 

72 

 

 

Física Experimental 

72 

 

 

Tecnologia da 

Decisão I 
72 

 

 

Química Analítica 

54 

 

 

Termodinâmica II 

54 

 

 

Tecnologia de 

Cereais 
54 

 

 

Tecnologia de Frutas 

e Hortaliças 
54 

 

 

Embalagem de 

Alimentos 
54 

 
 

Introdução à Prática 

Profissional 
72 

 

 

Estatística 

72 

 

 

Cálculo Numérico 

72 

 

 

Fenômenos de 

Transporte 
72 

 

 

Físico-Química 

36 

 

 

Microbiologia de 

Alimentos 
54 

 

 

Processos 

Fermentativos e 
72 

 

 

Análise Sensorial 

54 

 

 

Tratamento de 

Resíduos Industriais 
36 

 
 

Ciência e Resistência 

dos Materiais 
36 

 

 

Fenômenos de Transporte 

Aplicados à Indústria de 

Alimentos 
72 

 

 

Controle de Qualidade, 

Legislação, Segurança dos 

Alimentos e Industrial 
72 

 

 

Optativa I 

 

 

 

Optativa III 

 

 
 

Termodinâmica I 

72 

 

 

Optativa II 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Núcleo Comun  

360 h  360 h  360 h  360 h  360 h  360 h  360 h  270 h  306 h  360 h 

 
Carga horária total sem horas formativas 3456 h 

10° Período 9° Período 8° Período 7° Período 6° Período 5° Período 4° Período 3° Período 2° Período 1° Período 



ANEXO I 

 
 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 



Ministério da Educação 

Universidade Federal do Paraná 

Campus Avançado Jandaia do Sul 

Coordenação do Curso de Engenharia de Alimentos 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
Art. 1º. A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Engenharia 

de Alimentos é requisito parcial obrigatório para obtenção do diploma de graduação. 

 

Art. 2º. O TCC tem os seguintes objetivos: 

I. Integrar o conhecimento apropriado e produzido durante o curso, aplicando-o 

mediante temática escolhida e apresentada segundo as normas de metodologia 

científica da UFPR, assegurando o domínio das formas de investigação 

bibliográfica e de documentação, a redação, a apresentação final de um projeto 

ou um artigo de periódico na área de atuação do curso e a defesa pública e verbal. 

II. Estimular os esforços do aluno, visando a aperfeiçoar sua capacidade criadora e 

de organização. 

III. Possibilitar a avaliação global da prática necessária ao aluno para que, uma vez 

graduado, possa atuar com as competências e habilidades necessárias ao seu 

desempenho. 

IV. Possibilitar a realização de produção teórica, científica, experimental e crítica na 

área de formação. 

 
Art. 3º. Estará apto a se matricular na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso o aluno 

que concluir com aprovação, pelo menos, 70 % das disciplinas do curso, e tiver assistido, 

no mínimo, duas defesas de TCC, para alunos ingressos no curso a partir de 2018. 

Parágrafo único. Caso o aluno opte pelo projeto, a disciplina “JAL021 – Projetos 

industriais” é pré-requisito para realização. 

 

Art. 4º. O Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos deverá eleger entre seus 

membros o Coordenador de TCC para mandato de 1 (um) ano, podendo ser estendido por 

mais 1 (um) ano. 
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Art. 5º. No início do período letivo, o Coordenador de TCC convocará os alunos 

matriculados na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso para fornecer informações 

sobre o regulamento, esclarecer dúvidas e recolher os temas sugeridos pelos alunos. 

 

Art. 6º. Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos em relação ao TCC. 

I. Reunir-se ordinariamente uma vez a cada semestre letivo e extraordinariamente 

sempre que necessário. 

II. Homologar as indicações de professores orientadores e, em casos especiais, 

substituí-los, sempre que possível com base nas sugestões feitas pelos alunos. 

III. Homologar os temas a serem abordados no TCC. 

IV. Estabelecer critérios e exigências mínimas para a elaboração do TCC. 

V. Aprovar o calendário das etapas de avaliação proposto pelo Coordenador de TCC 

em conjunto com a Coordenação do Curso de Engenharia de Alimentos. 

VI. Homologar a indicação dos membros para a composição das Bancas de Exame. 

VII. Homologar os resultados das Bancas de Exame. 

VIII. Após avaliação periódica, propor e aprovar alterações neste regulamento. 

IX. Resolver e emitir parecer sobre os casos omissos neste Regulamento. 
 

 
Art. 7º. O Coordenador do TCC responsabilizar-se-á pelo melhor encaminhamento 

administrativo e burocrático das etapas do processo de avaliação e terá as seguintes 

atribuições: 

I. Colaborar para a celeridade do cumprimento do disposto nesse Regulamento. 

II. Elaborar anualmente o cronograma de todas as tarefas e avaliações relacionadas 

ao TCC. 

III. Viabilizar a interlocução entre alunos e professores orientadores, sempre que 

necessário. 

IV. Realizar uma reunião com os alunos no início do período de oferta (Art. 5°) para 

esclarecimento das normas vigentes do TCC. 

V. Receber dos professores orientadores os resultados da avaliação final e 

encarregar-se do lançamento das respectivas médias finais dos alunos. 
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VI. Propor mudanças no Regulamento do TCC, para que sejam encaminhadas ao 

Núcleo Docente Estruturante para posterior envio ao Colegiado do Curso de 

Engenharia de Alimentos. 

VII. Depositar os TCCs no Repositório Digital Institucional da UFPR, por meio do 

Sistema de Bibliotecas (SiBi). 

Parágrafo Único. Os serviços de secretaria serão fornecidos pela Secretaria Acadêmica 

do Curso de Engenharia de Alimentos. 

 

Art. 8º. A realização do TCC está condicionada à orientação de um professor, o qual pode 

ser sugerido pelo aluno, e cuja homologação será feita pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia de Alimentos, mediante consulta aos professores indicados. 

§ 1º. O professor orientador de cada TCC poderá ser sugerido pelos alunos entre os 

professores do Campus Avançado Jandaia do Sul, disponíveis para orientação de TCC. 

§ 2º. Caso seja necessário, e em acordo com o Professor Orientador, o aluno poderá valer- 

se de um Coorientador, professor ou consultor. 

 

Art. 9°. O Professor orientador responsabilizar-se-á pelo encaminhamento acadêmico de 

cada aluno sob sua supervisão e terá as seguintes atribuições: 

I. Orientar o aluno nas diversas etapas de elaboração do TCC. 

II. Registrar a presença dos alunos em todas as sessões de orientação durante o 

semestre letivo por meio de assinaturas, em ficha elaborada pelo Coordenador 

de TCC. 

III. Encaminhar ao Coordenador do TCC, no prazo solicitado, o resultado da 

avaliação final. 

IV. Participar da Banca de Exame de cada TCC orientado. 

V. Participar de Bancas de Exame de outros TCCs, quando designado pela 

Coordenação do TCC. 

VI. Encaminhar ao Coordenador do TCC a versão final entregue pelo aluno após 

realização das correções sugeridas pela banca. 
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Art. 10. Problemas de incompatibilidade entre orientador e orientando deverão ser 

informados por escrito, o mais breve possível, ao Coordenador do TCC, que poderá 

resolver o problema ou, em casos mais complexos, encaminhá-los para o Colegiado do 

Curso de Engenharia de Alimentos. 

 

Art. 11. As Bancas de Exame terão 3 (três) membros, sendo assim constituídas: 

I. Professor orientador como membro nato com direito a substituição mediante 

justificativa aprovada em reunião de Colegiado do Curso de Engenharia de 

Alimentos. 

II. 2 (dois) professores indicados pelo Colegiado do Curso de Engenharia de 

Alimentos dentre os Professores do Magistério Superior. 

 

Art. 12. Compete aos membros da Banca de Exame: 

I. Analisar o TCC e devolver a cópia com anotações por escrito depois de sua 

apresentação verbal e defesa pública. 

II. Fazer comentários verbais e arguir o aluno no decorrer da apresentação pública 

do TCC. 

III. Emitir Parecer, por escrito, sobre a defesa pública e verbal do aluno após a 

apresentação pública do TCC em formulário próprio, elaborado pelo Coordenador 

do TCC, assinado pelo aluno e pela Banca, e entregue ao Coordenador do TCC 

logo após o término da apresentação pública. 

 

Parágrafo Único. As decisões da Banca de Exame são soberanas, não cabendo recursos 

por parte dos alunos envolvidos no processo. 

 

Art. 13. O processo de desenvolvimento e avaliação do TCC constará das seguintes 

etapas, todas elas obrigatórias ao aluno: 

1. Primeira etapa - entrega da proposta do TCC do curso ao professor orientador e 

estabelecimento em conjunto de cronograma das fases de orientação. 

2. Segunda etapa - entrega da primeira versão escrita do TCC ao professor 

orientador. 
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3. Terceira etapa - entrega da versão escrita final do TCC para leitura e apreciação 

da banca. 

4. Quarta etapa - apresentação oral e defesa pública do TCC. 

5. Quinta etapa – entrega da versão final do TCC ao professor orientador. 
 

 
Art. 14. A proposta de projeto deverá conter os seguintes elementos obrigatórios: 

I. Página de rosto. 

II. Sumário. 

III. Objetivos gerais e objetivos específicos. 

IV. Justificativa com delimitação do problema e indicação de referências que 

destaquem a importância do projeto. 

V. Desenvolvimento do projeto: descrição das matérias-primas, dos processos e do 

produto, com Referencial Teórico. 

VI. Cronograma de elaboração do projeto e de redação do TCC. 

VII. Referências 
 

 
Parágrafo único: A proposta de projeto deverá ser escrita conforme as Normas para 

Apresentação de Documentos Científicos da UFPR. 

 

Art. 15. A proposta do artigo de periódico deverá conter os seguintes elementos 

obrigatórios: 

I. Título e subtítulo (se houver). 

II. Autores. 

III. Resumo e palavras-chave. 

IV. Introdução e/ou Revisão bibliográfica. 

V. Material e métodos. 

VI. Resultados preliminares (se houver). 

VII. Referências. 
 

 
Parágrafo único: A proposta de artigo de periódico deverá ser escrita conforme as Normas 

para Apresentação de Documentos Científicos da UFPR. 
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Art. 16. São critérios para análise da proposta de TCC: 

I. Objetividade e consistência da proposta. 

II. Compatibilidade com os objetivos do curso. 

III. Nível adequado de complexidade quantitativa e qualitativa do trabalho. 

IV. Viabilidade técnica e cronológica de realização do TCC. 

V. Facilidade de acesso a dados para a realização do TCC. 

VI. Qualidade da apresentação da proposta. 
 

 
Art. 17. O TCC deverá ser realizado individualmente pelo aluno com orientação contínua 

do professor orientador. 

 

Parágrafo Único. Sujeito a aprovação pelo Colegiado do Curso de Engenharia de 

Alimentos, um TCC poderá ser realizado por dois alunos, devendo ficar bem definidas as 

atividades de cada um, e a mesma nota atribuída pela banca será aplicada aos dois alunos. 

 

Art. 18. O documento escrito do projeto deverá conter as seguintes partes, de acordo com 

as Normas para Apresentação de Documentos Científicos da UFPR: 

a) Capa. 

b) Folha de rosto com as seguintes informações: nome do discente; número de 

matrícula; título da monografia, instituição acadêmica, curso de graduação, nome 

do professor orientador, local, data. 

c) Dedicatória (opcional). 

d) Agradecimentos (opcional). 

e) Lista de tabelas, ilustrações e abreviaturas e/ou siglas e/ou símbolos (quando 

necessário). 

f) Resumo (até 30 linhas) e palavras-chave. 

g) Abstract, resumo em inglês (até 30 linhas) e keywords, palavras-chave em inglês. 

h) Sumário. 

i) Texto do TCC: deverá incluir no mínimo todos os itens contemplados no Art. 15 

e o fluxograma e a descrição dos processos, os equipamentos, layout, o balanço 

de massa e energia com memorial de cálculos. 
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j) Referências. 

k) Glossário (quando necessário). 

l) Apêndices e/ou Anexos (quando necessário). 
 

 
Parágrafo Único. O texto integral deverá conter, acima de 20 (vinte) páginas, descontados 

os elementos pré e pós-textuais. 

 

Art. 19. O documento final do artigo de periódico deverá conter os seguintes elementos 

obrigatórios: 

I. Capa. 

II. Folha de rosto com as seguintes informações: nome do discente; número de 

matrícula; título do trabalho, instituição acadêmica, curso de graduação, nome do 

professor orientador, local, data. 

III. Dedicatória (opcional). 

IV. Agradecimentos (opcional). 

V. Lista de tabelas, ilustrações e abreviaturas e/ou siglas e/ou símbolos (quando 

necessário). 

VI. Título e subtítulo (se houver). 

VII. Autores. 

VIII. Resumo e palavras-chave. 

IX. Título em inglês e subtítulo em inglês (se houver). 

X. Abstract, resumo em inglês, e keywords, palavras-chave em inglês. 

XI. Sumário. 

XII. Introdução e/ou Revisão de Literatura. 

XIII. Material e métodos. 

XIV. Resultados e Discussão. 

XV. Conclusão. 

XVI. Referências. 

XVII. Apêndices e/ou Anexos (quando necessário). 
 

 
Art. 20. São critérios para a análise do TCC: 
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I. Adequação às normas metodológicas estabelecidas neste documento. 

II. Clareza, consistência e objetividade do texto. 

III. Compatibilidade com os objetivos do curso. 
 

 
Parágrafo Único. O trabalho apresentado deverá demonstrar conhecimentos substanciais 

da área trabalhada e deverá seguir as normas de citação e de apresentação da UFPR. 

 

Art. 21. A avaliação do TCC após apresentação e defesa perante a Banca consistirá em 

graus numéricos de 0 (zero) a 100 (cem), sendo considerado aprovado o aluno que obtiver 

grau numérico maior ou igual a cinquenta (50) de média aritmética, na escala de zero (0) a 

cem (100), no conjunto das tarefas realizadas, incluída a apresentação e defesa pública e 

frequência mínima de 75 % nos encontros de trabalho com o seu professor orientador. 

§ 1º. O grau final conferido na quarta etapa, apresentação final e defesa, será a média 

aritmética dos graus conferidos pela Banca Examinadora, e deverá ser repassado por 

escrito ao Coordenador do TCC para encaminhamento final junto ao sistema de notas da 

universidade. 

§ 2º. O orientando deverá ter um mínimo de 06 (seis) encontros em diferentes semanas 

com seu professor orientador no decorrer do período letivo para poder participar da defesa 

de seu trabalho. 

§ 3º. A constatação de todo e qualquer tipo de plágio, no todo ou em partes do TCC, terá 

como consequência a reprovação sumária do aluno, sujeitando-o à repreensão por parte 

dos órgãos competentes da UFPR. 

 

Art. 22. Considera-se como integrantes do processo de avaliação do TCC os seguintes 

elementos: 

I. Documento impresso (ou digital), a ser entregue para cada membro da Banca 

Examinadora. 

II. Defesa pública e oral do TCC, material complementar se necessário. 
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Art. 23. A defesa pública e oral do TCC deverá acontecer, obrigatoriamente, nas 

instalações do Campus Jandaia do Sul, em data, hora e local estipulados pelo Coordenador 

do TCC, e respeitando o seguinte cronograma: 

I. 20 a 30 minutos para a apresentação do discente. 

II. 30 minutos para comentários e arguição dos membros da Banca de Exame. 

III. 10 minutos para reunião e deliberação da Banca Examinadora. 
 

 
Art. 24. São garantidos todos os direitos autorais aos seus autores, condicionados à citação 

do nome do professor orientador toda vez que mencionado, divulgado, exposto e publicado. 

Parágrafo Único. Os direitos de propriedade intelectual do TCC, no caso de venda, 

deverão estar estipulados em contrato assinado entre seu autor e a Universidade. 

 

Art. 25. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Engenharia de Alimentos. 

 

Art. 26. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso de Engenharia de Alimentos da UFPR - Campus Jandaia do Sul. 



 

ANEXO II 

 
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS 
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ANEXO II 

 
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
Capítulo I – DA NATUREZA 

 
 

Art. 1º. O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus de Jandaia 

do Sul da UFPR prevê a realização de estágio nas modalidades de estágio obrigatório e de 

estágio não obrigatório, em conformidade com as diretrizes curriculares – Resolução 

CNE/CES nº 2/2006, Lei nº 11.788/2008, Resolução nº 70/04-CEPE, Resolução nº 46/10- 

CEPE e Instruções Normativas decorrentes. Os estágios serão desenvolvidos conforme o 

estabelecido no presente Regulamento. 

Art. 2º. O estágio conceituado como elemento curricular de caráter formador e como um 

ato educativo supervisionado previsto para o Curso de Engenharia de Alimentos, deve estar 

em consonância com a definição do perfil do profissional egresso, bem como com os 

objetivos para a sua formação propostos no Projeto Pedagógico do Curso. 

 
Capítulo II – DO OBJETIVO 

 
 

Art. 3º. O objetivo das duas modalidades de estágio previstas no Art. 1º é de viabilizar ao 

aluno o aprimoramento técnico-científico na formação de Engenheiro, mediante a análise e 

a solução de problemas concretos em condições reais de trabalho, por intermédio de 

situações relacionadas a natureza e especificidade do curso e da aplicação dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nas diversas disciplinas previstas no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 
Capítulo III – DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 
 

Art. 4º. Constituem campos de estágio as entidades de direito público e privado, instituições 

de ensino, profissionais liberais, a comunidade em geral e as unidades internas da UFPR 
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que apresentem as condições estabelecidas nos Artigos 4º e 5º da Resolução nº 46/10- 

CEPE, denominados a seguir como Concedentes de Estágio. 

Art. 5º. As Concedentes de Estágio, bem como os agentes de integração conveniados com 

a UFPR ao ofertar vagas de estágio, devem respeitar as normas institucionais e as previstas 

no presente Regulamento. 

 
Capítulo IV – DA COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO – COE 

 
 

Art. 6º. A COE do Curso de Engenharia de Alimentos será composta pelo Coordenador do 

Curso e/ou o Vice-Coordenador e dois ou mais professores que compõe o Colegiado de 

Curso, com a seguinte competência: 

I. Definir os critérios mínimos exigidos para o aceite de estágios não obrigatórios e os 

realizados no exterior, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/12-CEPE 

e a Instrução Normativa nº 02/12-CEPE, respectivamente. 

II. Planejar, controlar e avaliar os estágios não obrigatórios realizados, mantendo o 

fluxo de informações relativas ao acompanhamento e desenvolvimento dos estágios 

em processo, bem como assegurar a socialização de informações junto à 

Coordenação do Curso. 

III. Analisar a documentação e a solicitação do estágio frente à natureza do Curso de 

Engenharia de Alimentos e às normas emanadas do presente Regulamento. 

IV. Compatibilizar as ações previstas no “plano de atividades do estágio”, quando 

necessário. 

V. Convocar reuniões com os professores orientadores e alunos estagiários sempre 

que se fizer necessário, visando a qualidade do acompanhamento e soluções de 

problemas ou conflitos. 

VI. Socializar sistematicamente as normas institucionais e orientações contidas no 

presente Regulamento junto ao corpo discente. 

 
Capítulo V – DO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO 

 
 

Art. 7º. Em conformidade com a Resolução nº 46/10-CEPE, todos os estágios devem ser 

acompanhados e orientados por um professor vinculado ao Curso de Engenharia de 
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Alimentos e por profissional da área ou de área afim da Concedente do Estágio, seja na 

modalidade de obrigatório ou não obrigatório. 

Art. 8º. A orientação de estágio deve ser entendida como assessoria dada ao aluno no 

decorrer de sua prática profissional por docente da UFPR, de forma a proporcionar o pleno 

desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão de 

Engenheiro. 

Art. 9º. A orientação do estágio em conformidade com a normatização interna será na 

modalidade indireta, ou seja, por meio de relatórios, reuniões, visitas ocasionais à 

Concedente do Estágio onde se realizarão contatos e reuniões com o profissional 

supervisor. 

Art. 10. A supervisão do estágio será de responsabilidade do profissional da área, na 

Concedente do Estágio que deverá acompanhar o estagiário no desenvolvimento do seu 

plano de atividades. 

Art. 11. São atribuições do Professor Orientador: 

a) Verificar e assinar o “Plano de Atividades de Estágio” elaborado pelo aluno e 

supervisor da Concedente. 

b) Realizar o acompanhamento do estágio mediante encontros periódicos com o aluno, 

visando a verificação das atividades desempenhadas por seu orientado e assessoria 

nos casos de dúvida; 

c) Estabelecer um canal de comunicação sistemática, via correio eletrônico ou outra 

forma acordada com o estagiário e seu supervisor da Concedente. 

d) Proceder ao menos uma visita à Concedente do Estágio para conhecimento do 

campo, verificação das condições proporcionadas para o estágio e adequação das 

atividades, quando necessária. 

e) Solicitar o relatório de atividades no máximo a cada seis (6) meses elaborado pelo 

aluno e aprovado pelo supervisor da Concedente. 

Art. 12. São atribuições do Supervisor da Concedente: 

a) Elaborar e assinar o “Plano de Atividades de Estágio” em conjunto com o estagiário. 

b) Acompanhar o desenvolvimento das atividades previstas; 

c) Verificar a frequência e assiduidade do estagiário; 

d) Proceder a avaliação do desempenho do estagiário, conforme modelo padronizado 

pela UFPR. 
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Art. 13. São atribuições do Aluno Estagiário: 

a) Elaborar e assinar o “Plano de Atividades de Estágio” em conjunto com o supervisor 

da Concedente. 

b) Coletar as assinaturas devidas no “Termo de Compromisso de Estágio”. 

c) Frequentar os encontros periódicos estabelecidos pelo Professor Orientador para 

acompanhamento das atividades. 

d) Respeitar as normas internas da Concedente do Estágio e desempenhar suas 

atividades dentro da ética profissional. 

e) Respeitar as normas de estágio do Curso de Engenharia de Alimentos. 

f) Elaborar relatório de estágio no máximo a cada seis meses ou quando solicitado pelo 

professor orientador ou supervisor da Concedente. 

 
Capítulo VI – DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 
 

Art. 14. O aluno do Curso de Engenharia de Alimentos deverá realizar estágio obrigatório 

com carga horária de 252 horas, mediante matrícula na disciplina de Estágio 

Supervisionado em Engenharia de Alimentos, para fins de integralização curricular. 

Art. 15. A disciplina de Estágio Supervisionado em Engenharia de Alimentos deverá ser 

realizada no décimo período, conforme periodização recomendada no Projeto Pedagógico 

do Curso, devendo ser a única matrícula do aluno no semestre. 

Parágrafo Único. Casos de excepcionalidade poderão ser analisados pela COE para 

autorização da matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado em Engenharia de 

Alimentos fora da periodização recomendada. 

Art.16. Para a realização do estágio obrigatório deverá ser providenciada a documentação 

exigida pela legislação vigente, ou seja, termo de compromisso e plano de atividades, 

devidamente assinados pelas partes envolvidas. 

Art.17. O acompanhamento dos estágios obrigatórios é de responsabilidade do professor 

orientador da disciplina de Estágio Supervisionado em Engenharia de Alimentos. 

Art. 18. No decorrer do estágio o aluno deverá apresentar relatórios parciais para fins de 

acompanhamento, conforme solicitação do professor orientador e ao término do estágio o 

relatório final devidamente aprovado pelo seu supervisor da Concedente do Estágio. 
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Art. 19. Para avaliação final e aprovação na disciplina, o aluno deverá entregar um resumo 

das atividades desempenhadas e fará defesa oral de seu relatório de estágio conforme os 

critérios estabelecidos pela COE: 

I. Resumo (até 30 linhas) de acordo com as normas da UFPR a ser entregue à Coordenação 

do Curso de Engenharia de Alimentos conforme calendário previsto pela Coordenação; 

II. 10 minutos para a apresentação do relatório pelo discente; 

III. 05 minutos para comentários e arguição dos membros da Banca de Exame, sendo que 

pelo menos um membro deverá ser da COE. 

 
Parágrafo Único. Para aprovação final, o aluno deverá obter no mínimo o grau numérico 

50 de média aritmética, na escala de zero a cem no conjunto das atividades definidas no 

Plano de Ensino da disciplina. 

Art. 20. Para fins de validação de frequência na disciplina, o aluno deverá comprovar a 

realização de no mínimo 90% da carga horária prevista no projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo Único. A reposição de eventuais faltas será permitida somente em caso de 

doença, devidamente comprovada por atestado médico. 

 
Capítulo VII – DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 
 

Art. 21. A modalidade de estágio não obrigatório realizada por alunos do Curso de 

Engenharia de Alimentos poderá ser reconhecida como atividade formativa complementar, 

conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 22. Para autorização de estágio não obrigatório pela Coordenação do Curso de 

Engenharia de Alimentos, inicialmente o aluno deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. Estar matriculado com a carga mínima exigida no semestre. 

II. Ter cursado 100% das disciplinas previstas nos dois primeiros semestres iniciais do 

curso, com aprovação. 

III. Não ter reprovação em nenhuma disciplina por falta no semestre imediatamente 

anterior à solicitação. 

§ 1º. Aplica-se o contido nos incisos I e III para as solicitações de prorrogação de estágios 

já em andamento. 

§ 2º. Não serão autorizados estágios para alunos que tenham integralizado o currículo. 
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Art. 23. Para a formalização do estágio não obrigatório a Concedente deverá ter ciência e 

aceitar as normas institucionais da UFPR para este fim, bem como proceder à lavratura do 

respectivo Termo de Compromisso de Estágio. 

Parágrafo Único. Os procedimentos e documentação para a formalização do estágio não 

obrigatório para os alunos do Curso de Engenharia de Alimentos deverão seguir a ordem 

abaixo referida: 

a) Apresentação do “Termo de Compromisso de Estágio” e do “Plano de Atividades de 

Estágio” devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis na Concedente 

do Estágio. 

b) Histórico escolar atualizado e indicação do professor orientador no “Plano de 

Atividades de Estágio”. 

c) Entrega da documentação na Secretaria da Coordenação do Curso de Engenharia 

de Alimentos para análise da COE e posterior aprovação do Coordenador do Curso. 

d) Após aprovação, a documentação deverá ser encaminhada à Coordenação Geral 

de Estágios da PROGRAD para homologação e cadastramento. 

Art. 24. A duração do estágio não obrigatório deverá ser de no mínimo um semestre letivo 

e no máximo dois anos, conforme legislação em vigor. 

Art. 25. O acompanhamento do estágio não obrigatório pelo professor da UFPR deverá 

seguir o contido no Capítulo V do presente Regulamento. 

Art. 26. Após o término do estágio não obrigatório, o aluno poderá solicitar o respectivo 

certificado à Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD, mediante apresentação de 

relatório e da ficha de avaliação aprovada pela COE do Curso. 

 
Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 27. Os estágios realizados pelos alunos do Curso de Engenharia de Alimentos, seja 

obrigatório ou não obrigatório, deverão seguir os procedimentos estabelecidos na 

normatização interna da UFPR e estar devidamente cadastrados na Coordenação Geral de 

Estágios da PROGRAD. 

§ 1º. Caso seja utilizada a documentação padrão da UFPR, deverá seguir o modelo 

disponível no site www.estagios.ufpr.br. 

http://www.estagios.ufpr.br/
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§ 2º. Poderão ser utilizados os serviços de agentes de integração para a regulamentação 

dos estágios, desde que devidamente conveniados com a UFPR. 

§ 3º. Os convênios firmados para regulamentação de estágios, quando necessários, 

somente poderão ser assinados pela Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD, 

conforme delegação de competência dado pelo Reitor. 

Art. 28. Este Regulamento deverá ser analisado e revisado pela respectiva Comissão 

Orientadora de Estágio e homologado pelo Colegiado de Curso de Engenharia de 

Alimentos, após suas composições. 

Art. 29. Os casos não previstos no presente Regulamento serão definidos pelo Colegiado 

do Curso de Engenharia de Alimentos. 



 

ANEXO III 
 

PROJETO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 



 

MINISTERIO DA EDUCA   AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

PRO-REITORIA DE GRADUA AO E EDUCAC,.AO PROFISSIONAL 
COORDENAgAO DE POLiricas DE ENSfNO OE GRADUAgAO 

 
 

Ref. — Processo n° 23075.165615/2016-88 
 

Int. — Coordenaggo do Curso de Engenharia de Alimentos - Jandaia 

Assunto. Regulamento do Programa de Orienta5âo Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerando que o Regulamento do Program a de Orientasâo Académica do Curso de 

Engenharia de Alimentos - Jandaia, esta de acordo com o disposto na Resolugâo n° 95-A/15 — 

CEPE e atende ao estabelecido pela Instru§âo Normativa n° 02/3016 — PROGRAD/PRAE, 

informamas que o processo segue para arquivamento na PROGRAD/COPEG/Unidade de 

CUf”f”fCU/OS. 

 
 
 

Thais Pacievitch 

SfAPE: 2181815 

UFPR/PROGRAD/COPEG 

’Chats Pacievitch 
Pedagoga — Unidade de Curriculos 

UFPR/PJ1OGRAD/COPEG 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 
SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º O Regulamento de Orientação Acadêmica do Curso de Engenharia de 
Alimentos visa orientar estudantes em sua trajetória acadêmica no curso de 

graduação em Engenharia de Alimentos, no intuito de identificar 
preventivamente e criar soluções para a superação de obstáculos ao processo 
de ensino-aprendizagem, reduzindo a retenção e a evasão, conforme previsto 
pela Resolução N° 95-A/15-CEPE. Dentre as ações previstas estão: 

I - Acolher estudantes ingressantes ao contexto universitário viabilizando a sua 
integração. 

II - Orientar a trajetória estudantil quanto ao currículo do curso e às escolhas a 
serem feitas. 

III- Informar, no início do período letivo ou quando necessário, sobre: 

a) A Resolução que fixa o currículo do Curso, o Projeto Pedagógico do Curso e 
as Resoluções que estiverem em vigor; 

b) A existência de procedimentos normativos contidos na Resolução de 
Normas Básicas de Controle e Registro da Atividade Acadêmica dos Cursos de 
Graduação e Educação Profissional e Tecnológica da UFPR; 

c) O Manual Estudantil; 

d) A existência de Programas de Bolsas Institucionais tais como: Monitoria, 
Iniciação Científica, Extensão e Assistência Estudantil, entre outras; 

e) A dinâmica de funcionamento das atividades complementares e dos 
estágios, bem como as resoluções que normatizam os procedimentos 
necessários para a realização dos mesmos; 

f) O funcionamento organizacional da instituição (Conselhos, Pró-Reitorias, 
Coordenações, Departamentos, Bibliotecas etc.) e das representações 
estudantis. 

IV - Desenvolver a autonomia e o protagonismo das estudantes e dos 
estudantes na busca de soluções para os desafios do cotidiano universitário; 

V - Contribuir para sanar os fatores de retenção, desistência e abandono, 
promovendo ações que identifiquem e minimizem os problemas no âmbito do 
curso, encaminhando, quando necessário, às instâncias competentes para as 
devidas providências. 

§ 1º O Programa de Orientação Acadêmica deverá seguir os princípios de 
tutoria. 

§ 2º Entende-se por tutoria o método centrado no estudante que cria a 

oportunidade de acompanhamento do processo de formação, através da 

aplicação de atividades extracurriculares para o desenvolvimento integral da 

aprendizagem, devendo a tutora ou o tutor estabelecer um elo entre estudantes 

e a própria estrutura acadêmica. 
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SEÇÃO II 

 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 2º No início de cada ano letivo, mediante escolha em reunião de colegiado, 
serão destacados docentes para a função de Tutoria, bem como seus 
respectivos grupos de discentes, cuja composição deve preferencialmente 

manter juntos os discentes de mesma turma. 

§1º Os nomes da Tutoria e seus respectivos orientandos deverão ser 
divulgados aos acadêmicos em edital no início de cada ano letivo. 

§2º Cada turma (entrada anual prevista de 50 alunos por turma) possuirá um 
docente Tutor ou uma docente Tutora, ocupante de cargo efetivo, para cada 

ano letivo, devendo ser membro titular do Colegiado do curso de Engenharia 

de Alimentos. 

§3º A Tutoria de cada turma será indicada, primeiramente, por manifestação 
espontânea dos docentes interessados. Caso não haja manifestação 
espontânea para tutoria de todas as turmas, o presidente do colegiado fará a 
indicação dos docentes tutores observando o histórico de participação destes 

no programa (da menor para a maior). 

§4º A orientação estabelecida terá vigência de um ano letivo, devendo haver a 

designação do mesmo ou de outro Tutor ou Tutora a cada início de ano letivo. 

Em caso de eventual necessidade de substituição da Tutoria por afastamento, 

licença ou outra questão específica, a mesma deverá ser comunicada 

formalmente pelo Colegiado de Curso que procederá a substituição. 

§5º Os grupos de orientação também poderão sofrer reorganizações em 
função do fluxo discente, mas as mesmas deverão ocorrer preferencialmente 
no início do ano letivo e ser formalmente comunicada pelo Colegiado do Curso. 
§6º A coordenação do curso será responsável pela certificação dos 

participantes, discriminando o ano, a carga horária e o número de participantes. 

§7º A tutoria é uma atividade docente como tal poderá ser utilizada para sua 
progressão e sua promoção. 

 
Art. 3º A Tutoria de cada turma deverá estabelecer um Plano de Orientação, 

em conjunto com os discentes orientandos e as discentes orientandas, 

acordando as formas de acompanhamento (individual ou em grupo) e sua 

operacionalização, bem como o cronograma de encontros presenciais que 

deve contar com a periodicidade mínima de dois encontros semestrais. A 

duração prevista de cada encontro é de, pelo menos, 5 minutos por aluno. As 

datas de orientação presenciais deverão ser agendadas com antecedência 

mínima de 48 horas. 

 

Parágrafo único - A comunicação virtual poderá ser utilizada como forma 
complementar de acompanhamento e orientação. 
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Art. 4º Para formalizar a orientação acadêmica, os orientandos, as orientandas 
e a Tutoria deverão preencher o relatório individual de acompanhamento, 
conforme modelo disponibilizado pela Coordenação (Anexo I). 

 
Parágrafo único – Quando houver necessidade de encaminhamento de 
alunos pela tutoria a outra unidade da UFPR, o tutor ou a tutora e o discente ou 
a discente devem preencher e assinar as fichas de encaminhamento e retorno 
de encaminhamento (Anexos II e III). 

 
Art. 5º Os documentos gerados no Programa de Orientação Acadêmica serão 

arquivados na Secretaria Acadêmica dos Cursos. 

 
Art. 6º A participação dos e das discentes no programa de orientação 
acadêmica é obrigatória. 

 
Parágrafo único – Mediante justificativa formal, apresentada a cada ano letivo 
à Tutoria, o ou a discente poderá ser dispensado das atividades. 

 
SEÇÃO III 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 6º São atribuições do Colegiado do curso de Engenharia de Alimentos no 
âmbito do Programa de Orientação Acadêmica: 

I – Elaborar e aprovar o regulamento do Programa de Orientação Acadêmica 
do curso, conforme o Regimento Geral da UFPR; 

II – Supervisionar e orientar o cumprimento da orientação acadêmica; 

III – Avaliar periodicamente os resultados obtidos no Programa de Orientação 
Acadêmica a partir das informações provenientes das avaliações institucionais 
e dos relatórios do programa, propondo alterações quando necessário; 

IV – Estabelecer o cronograma de orientação prevendo as atividades de 
acolhimento e acompanhamento de acordo com o calendário acadêmico; 

V – Definir a composição numérica dos grupos de estudantes por tutor; 
VI – Registrar a orientação acadêmica mantendo histórico das atividades; 

VII – Deliberar sobre a substituição da tutoria, quando devidamente solicitada; 

VIII – Consolidar os relatórios apresentados pela tutoria; 

 
Art. 7º São atribuições da tutoria: 

I – Acompanhar o desempenho estudantil sob sua responsabilidade, 
verificando a cada período letivo as notas ou conceitos obtidos e eventuais 
reprovações, destacando a importância do rendimento na sua formação 
acadêmica; 

II – Propor ações resolutivas para as dificuldades encontradas pelo estudante 

sugerindo alternativas, tais como: cancelamento de disciplina, aproveitamento 

de conhecimento, trancamento de curso, aulas de reforço; 
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III – Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e as resoluções e normativas da 
UFPR; 

IV – Orientar estudantes quanto ao cumprimento da matriz curricular e auxiliá- 

los na seleção das disciplinas, tanto das obrigatórias quanto das optativas, a 

serem cursadas a cada período letivo, assegurando que o grau de dificuldade e 

carga horária desta seleção tenha como referência o desempenho acadêmico 

apresentado; 

V – Elaborar plano de estudos em comum acordo com o estudante e a 
coordenação, visando reorganizar a sua trajetória acadêmica; 
VI – Apresentar as possibilidades de participação das estudantes e dos 
estudantes em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, em programas 
de iniciação à docência e em eventos científicos; 

VII – Sugerir às estudantes e aos estudantes, quando necessário, os serviços 

oferecidos pela UFPR para apoio psicológico e social e/ou de serviços de 

saúde; 

VIII – Dialogar com a coordenação do curso para adequar sua tutoria às 
especificidades do curso da estudante e do estudante; 

IX – Apresentar ao Colegiado do Curso relatório de participação das tutoradas 
e dos tutorados nas atividades realizadas, ao final de cada período letivo; 

 
Art. 8º São atribuições dos e das discentes: 

I – Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso, as resoluções e as normativas, o 
calendário acadêmico específico do seu curso, bem como seus direitos e 
deveres como estudante da UFPR; 

II – Comparecer aos encontros agendados em comum acordo com a tutoria, 
mantendo-a informada sobre o seu desempenho acadêmico; 

III – Cumprir o Plano de Estudos elaborado; 

IV – Procurar a tutora ou o tutor em caso de alguma dúvida e sempre que julgar 
necessário; 

V – Fornecer subsídios à tutora ou ao tutor para o preenchimento do relatório 
de orientação acadêmica; 

VI – Solicitar ao Colegiado do Curso, substituição da tutora ou do tutor, 
mediante apresentação de justificativa. 

VII – Apresentar à tutoria: histórico escolar, desempenho parcial nas avaliações 

durante o período de orientação, retorno dos encaminhamentos realizados, 

justificativa de ausência nos encontros (se aplicável), e outras informações 

solicitadas a critério da tutoria. 

 
SEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 9º O Projeto de Orientação Acadêmica do Curso de Engenharia de 
Alimentos será avaliado periodicamente pelo Colegiado de Curso. 

 
Art. 10º Os casos omissos neste regulamento serão julgados no Colegiado do 

Curso de Engenharia de Alimentos. 
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ANEXO I 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

ANO LETIVO:    
 

Curso: Engenharia de Alimentos 
 

Discente:  Matrícula:   

Assinatura:    

Tutoria:    

Assinatura:     

 

Relato do acompanhamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Houve encaminhamento a outras unidades? ( ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo, relacione resultados obtidos: 
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ANEXO II 
 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

ANO LETIVO:    
 

Data do encaminhamento:  /  /   
 

Unidade da UFPR:    
 

Discente:  Matrícula:    

Curso: Engenharia de Alimentos 

Tutoria:    
 

 

Motivo do encaminhamento: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Assinaturas: 

 
Tutoria:    

 

Discente:    
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ANEXO III 
 

RETORNO DE ENCAMINHAMENTO 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

ANO LETIVO:    
 

Período do atendimento:  / _/  a  /  / . 

Unidade da UFPR:          

Discente:  Matrícula:    

Curso: Engenharia de Alimentos 

Profissional que realizou o atendimento:    

Função:    
 

 

Relatório: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assinaturas: 

 
Profissional:    

 

Discente:    
 

 
Obs.: Esta ficha deverá retornar à Coordenação do Curso. 



 

ANEXO IV 

 
 

O campus Jandaia do Sul utilizará partes das instalações da FAFIJAN, a qual 

oferta seus cursos no período noturno, para as suas atividades acadêmicas nos 

turnos matutino e vespertino, em regime compartilhado. Além disso, serão 

disponibilizadas áreas para as instalações próprias administrativas, gabinetes 

docentes e laboratórios específicos. 

 
1. Infraestrutura compartilhada 

A seguir detalha-se a estrutura física e equipamentos a serem 

compartilhados com a FAFIJAN: 

 
• Salas de aula 

As salas de aula são amplas, com boas condições de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

São equipadas com aparelhagem multimídia. 

O quantitativo disponibilizado é o que segue: 
 

Quantidade Especificação m2/sala 

10 Sala de aula 59,00 

13 Sala de aula 77,00 

05 Sala de aula 88,80 

03 Sala de aula 115,00 

04 Sala de aula 83,70 

 
• Laboratórios básicos 

Os laboratórios que serão utilizados em regime de compartilhamento são 

os seguintes: 

Quantidade Especificação m2 

1 Laboratório de Informática com 32 computadores 77,80 

1 Laboratório de Física/Química e Controle de 

Qualidade 

114,00 

1 Laboratório de Cartografia e Geologia 156,40 

 
• Sala de professores 

A sala de professores tem dimensões compatíveis com o número de 



 

docentes e dispõe de equipamentos de informática. 
 

Quantidade Especificação m2/sala 

01 Sala de professores 62,93 

 
• Anfiteatro e ginásio de esportes 

A Instituição possui um Anfiteatro destinado à realização de eventos, 

com capacidade para 500 (quinhentas) pessoas sentadas. Além do grande 

salão, conta ainda com cozinha equipada para atender até 300 (trezentas) 

pessoas, sanitários e churrasqueira. 

A estrutura das instalações para o auditório e ginásio de esportes 

apresenta as seguintes características: 

Quantidade Especificação m2 

01 Anfiteatro 448,00 

01 Ginásio de esportes 1.440,00 

 
• Biblioteca 

A área destinada à biblioteca conta com 745m2 de espaço físico para 

instalações administrativas e técnicas, acervo, consulta e pesquisa, assim 

distribuído: 

Quantidade Especificação m2/sala 

1 Hall de entrada 28,60 

1 Guarda volumes e acervo de mapas 25,50 

1 Processo Técnico e sala de restauração 38,50 

1 Acervo Gerla e Balcão de atendimento 295,50 

2 Salas para estudo em grupo 60 

1 Sala para consulta e pesquisa com 36 cabines 

individuais 

260,70 

1 Arquivo morto 27,50 

1 Espaço para internet com 10 computadores 6,70 

 

 
• Instalações sanitárias 

 

Quantidade Especificação m2/sala 

1 Sanitário Feminino – 21 Box – Bloco II 69,03 

1 Sanitário Masculino – 7 Box – Bloco II 38,65 

1 Sanitário Feminino – 9 Box – Bloco I 29,56 



 

1 Sanitário Masculino – 5 Box - Bloco I 30,00 

1 Vestiário Masculino - 1 sanitário – 3 chuveiros – GE 16,70 

1 Vestiário Feminino – 1 sanitário –3 chuveiros – GE 16,70 

1 Camarim Feminino – 1 sanitário – 1 chuveiro – GE 7,30 

1 Camarim Masculino – 1 sanitário – 1 chuveiro – GE 7,30 

1 Sanitário Masculino – Ginásio de Esportes 12,89 

1 Sanitário Feminino – Ginásio de Esportes 12,89 

1 Sanitário Feminino – 03 Box – Anfiteatro 13,74 

1 Sanitário Masculino – 01 Box – Anfiteatro 13,74 

1 Sanitário Feminino – Camarim – 01 Box – Anfiteatro 6,90 

1 Sanitário Masculino – Camarim – 01 Box – Anfit 6,90 

1 Sanitário Masculino – Sala dos Professores 1,75 

1 Sanitário Feminino – Sala dos Professores 1,75 

1 Sanitário Biblioteca 2,59 

 

 

• Outras instalações 
 

Quantidade Especificação m2 

1 Espaço para reprografia 20,15 

1 Cantina 75,85 

1 Sala de equipamentos do Anfiteatro 30,38 

 
 

• Equipamentos 

Os equipamentos para o uso didático são disponibilizados, conforme 

quantitativo abaixo: 

Especificação Quantidade 

Aparelho de DVD 05 

Aparelhos de Som 07 

Câmeras Filmadoras 02 

Data Show 41 

Episcópio 01 

Flip-charts 02 

Máquina Fotográfica 02 

Mesa de Som 01 

Mesa de Som 01 

Microfone com fio 03 

Microfone de lapela 01 

Microfone sem fio 02 



 

Projetores de Slides 02 

Quadro Branco 03 

Retroprojetores 21 

Telas de Retroprojetores (móveis) 02 

Telas de Retroprojetores fixadas nas salas 37 

Televisores 29’ 09 

Televisores 27’ 04 

Televisores 20’ 06 

Televisores 14’ 01 

Televisor com video acoplado 20’ 01 

Televisor com video acoplado 14’ 01 

Ventiladores 123 

Vídeos Cassete 10 

 

• Infraestrutura de acessibilidade 

Há disponibilidade de instalações sanitárias com barras de apoio nas 

paredes, bebedouros e telefone público com altura adequada para portadores 

de necessidades especiais. O estacionamento dispõe de vagas preferenciais. 

A s estantes na biblioteca e as bancadas nos laboratórios apresentam-se em 

condições apropriadas para a circulação. 

 
• Acesso à internet 

O acesso à Internet está disponibilizado através de rede de cabos e 

equipamentos de rede (swithcs) de alta e média capacidade e também 

Wireless, abrangendo todo a área, através de 16 antenas de rádio distribuídas. 

 
2. Infraestrutura específica 

As instalações administrativas próprias do Campus Jandaia do Sul, os 

laboratórios específicos e os gabinetes docentes serão alocados em edifício 

existente no local que se encontra sem ocupação pela FAFIJAN no pavimento 

térreo, com cerca de 600m2, com possibilidade de extensão a mais um andar 

com as mesmas dimensões. Os equipamentos e mobiliários necessários, bem 

como o acervo bibliográfico específico do Curso de Engenharia de Alimentos 

serão providos pelos recursos advindos do Ministério da Educação. 



 

Serão necessários os seguintes laboratórios: física, fenômenos de 

transporte, operações unitárias (secagem, separação por membranas, 

destilação, trocadores de calor, adsorção), de informática, de microbiologia, de 

química, de bioquímica, laboratório de análise instrumental de alimentos, de 

fermentações, pilotos de processamento de produtos lácteos, de produtos 

cárneos, de panificação, de frutas e hortaliças, de óleos e gorduras, laboratórios 

de análise sensorial e câmera de refrigeração. 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS AVANÇADO EM JANDAIA DO SUL 
Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos 

 
 

 
R E S O L U Ç Ã O N.º 01/2015 

 

Regimentar o Núcleo Docente Estruturante – NDE 

do Curso de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal do Paraná, Campus Avançado 

em Jandaia do Sul. 

 

O COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CAMPUS AVANÇADO EM JANDAIA DO 
SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

 
Considerando o disposto na Resolução CONAES no 01 e o respectivo 

Parecer no 04, de 17 de junho de 2010; 

Considerando o conteúdo da Resolução nº 75/09-CEPE e da Resolução nº 
34/11-CEPE; 

Considerando a Resolução N° 18/13-COUN, de 8 de agosto de 2013; 
Considerando a terceira reunião dos docentes do Campus Jandaia do Sul, 

realizada no dia 8 de abril de 2014; a Portaria 04/JA, de 3 de junho de 2014, e a 

Portaria 09/JA, de 9 de setembro de 2014; 

 
 

R E S O L V E: 
 
 

 

Art. 1º – Aprovar o Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Paraná, 
conforme Anexo. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA. 

CUMPRA-SE. 

 

Jandaia do Sul, 27 de março de 2015. 
 
 
 
 
 

Prof. Daniel Angelo Longhi 
Coordenador do Curso 



 

Universidade Federal do Paraná 

Campus Avançado em Jandaia do Sul 
Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos 
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Jandaia do Sul, 2015 



 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

 

 
SEÇÃO I 

 
DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 
Art. 1º - O presente Regimento Interno disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso de graduação de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal do Paraná, Campus Avançado em Jandaia do Sul; 

 

Art. 2º - O NDE deve ser considerado como elemento diferenciador da qualidade do curso, no 

que diz respeito à interseção entre as dimensões do corpo docente com o projeto pedagógico do 

curso e a necessária reflexão sobre a qualidade acadêmica do mesmo. 

 

Art. 3º - O Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica em 

cada Curso de Graduação com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre matéria 

de natureza acadêmica, corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação do 

Projeto Pedagógico de Curso. 

 

Parágrafo Único: As proposições do NDE do Curso de Engenharia de Alimentos devem ser 

submetidas à apreciação e à deliberação do Colegiado de Curso. 

 

SEÇÃO II 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art. 4º - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I- contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II- zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

III- indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV- zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. 

 
SEÇÃO III 

 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art. 5º - O Núcleo Docente Estruturante será constituído por membros do corpo docente efetivo 

do curso que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo mediante o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

§1º O Núcleo Docente Estruturante será constituído pelo(a) Coordenador(a) de Curso, como seu 

presidente nato, e por pelo menos mais 04 (quatro) docentes atuantes no curso de graduação, 

relacionados pelo Colegiado de Curso e que satisfizerem os seguintes requisitos: 

I- pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programa de pós- 

graduação stricto sensu; 

II- pelo menos 20% em regime de trabalho integral; 



 

III- preferencialmente com maior experiência docente na instituição. 

 
§2º O Presidente poderá ser substituído por outro docente do curso por ele delegado. 

 
Art. 6º - A indicação dos membros do NDE será feita e aprovada em reunião de Colegiado de 

Curso, preferencialmente na última reunião ordinária do 1º semestre, observando os itens 

elencados no Art. 5º e tomando como base os seguintes critérios: 

I- recomendação da manutenção da representatividade no NDE de membros de todas áreas 

de conhecimentos do curso (Engenharias, Matemática, Física, e Química); 

II- rotatividade entre os membros do Colegiado; 

 
Art. 7° - A composição do Núcleo Docente Estruturante será renovada a cada 03 (três) anos na 

proporção de 1/3 de seus membros, atendendo a quantidade mínima de membros necessários ao 

NDE, visando assegurar a continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

 

Parágrafo único: O mandato dos membros do NDE deve ser no mínimo 3 anos, salvo os casos de 

licença ou afastamento, nos quais os docentes devem ser substituídos preferencialmente por 

outro de mesma área. 

 

SEÇÃO IV 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
Art. 8º - Compete ao Presidente do NDE: 

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade (voto de desempate); 

II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

III. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE; 

IV. Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da instituição. 

 
SEÇÃO V 

 
DO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 9º A operacionalização do Núcleo Docente Estruturante ocorrerá na medida em que seus 

membros, no todo, em parte ou individualmente, participarem de atividades propostas pelo 

Colegiado ou Coordenação de Curso. 

 

§1º O Núcleo Docente Estruturante poderá funcionar em comissões ou câmaras. 

 
§ 2º Os membros atuantes poderão contabilizar como carga horária semanal não didática, 

incluída no Plano de Trabalho Individual, as horas destinadas às atividades desenvolvidas no 

âmbito do Núcleo Docente Estruturante. 

 

Art. 10º Na ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso a presidência do 

Núcleo Docente Estruturante será exercida pelo docente integrante que apresente maior tempo de 

serviço na instituição. 

 

Art. 11. De acordo com a natureza, consultiva ou propositiva das matérias a serem apreciadas 

pelo NDE, estas podem ser encaminhadas às comissões competentes ou a um relator, que devem 

emitir pareceres ou propostas. 



 

Art. 12. O NDE reunir-se-á de maneira ordinária duas vezes por semestre e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo seu presidente ou por solicitação da maioria simples de seus 

membros. 

 

§ 1º O quórum mínimo para dar início à reunião é de 50% mais um dos membros do NDE. 

 
§ 2º As decisões devem ser tomadas por maioria simples de votos, com base no número de 

presentes. 

 

Art. 13 - O membro que, por motivo de força maior, não puder comparecer à reunião justificarão 

a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar o impedimento. 

 

Parágrafo Único: Toda justificativa deverá ser tornada pública aos membros do NDE na reunião 

subsequente. 

 

Art. 14 - A pauta das reuniões ordinárias, indicadas na convocação constará de três partes, na 

seguinte ordem: 

I. Expediente; 

II. Ordem do dia; e 

III. Comunicação dos membros. 

 
Art. 15 - Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será apreciada na reunião seguinte e, após 

aprovação, subscrita pelo presidente e secretário e publicada. 

 

SEÇÃO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 16 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo colegiado do curso de 

Engenharia de Alimentos. 

 

SEÇÃO VII 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Parágrafo único - O colegiado de Engenharia de Alimentos agradece a nobreza, a destreza e a 

parceria do colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas e do Colegiado de Licenciatura em 

Computação na construção deste documento. 



 

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
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Regulamentação das Atividades Formativas 

 

O Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus Avançado em Jandaia do Sul, no 

uso de suas atribuições e considerando: 

a) A Resolução Nº 70/04-CEPE que dispões sobre as atividades formativas na flexibilização 

dos currículos dos cursos de graduação e de ensino profissionalizante da UFPR. 

b) O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos do Campus Avançado em 

Jandaia do Sul, que exige carga horária de 180 horas em atividades formativas. 

c) Da carga horária total, aconselha-se que um mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) desta 

seja cumprida durante a realização do núcleo básico e a carga horária faltante seja 

completada ao longo do curso restante. 

 
 

REGULAMENTA: 

 

Art. 1º As atividades formativas serão consideradas de acordo com os seis grupos descritos 

a seguir e reconhecidas mediante apresentação dos devidos documentos comprobatórios: 

 

Grupo I - Atividades Formativas de Ensino 
Valoração Máxima do Grupo: 100 horas 

Item Atividade 
Documento 

comprobatório 
Observações 

Valoração 
Máxima 

 

 

 

 

 
 

1.1 

 

 

 

 

 
Aprovação em disciplinas eletivas 

de graduação ou pós-graduação 

 

 
Histórico 

escolar ou 

documento 

assinado emitido 

pela instituição 

em que o aluno 

cursou a 

disciplina 

Disciplinas 

eletivas 

ofertadas pela 

UFPR mas que 

não constam na 

grade oficial do 

curso; ou 

disciplinas 

isoladas 

cursadas em 

outra instituição 

de ensino 
superior. 

 

 

 

 

 
 

40 horas 

 

 
1.2 

 

Participação em grupos de estudos 

temáticos, monitoria, programa de 

educação tutorial (PET) e projetos 

vinculados à licenciatura. 

Declaração 

emitida pela 

coordenação do 

grupo, 

constando a 
carga horária 

Contempla 

aluno bolsista 

ou voluntário 
Modelo de declaração 

– Anexo II 

 

 
60 horas 

1.3 
Cursos de idiomas, de informática 
ou cursos de nível técnico, ligados 

Certificado 
emitido pela 

- 40 horas 
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 ou não à UFPR instituição ou 

escola, 

constando a 
carga horária 

  

 

 
1.4 

 

 
Atividades de ensino à distância 

Certificado 

emitido pela 

instituição ou 

escola, 

constando a 
carga horária 

 

 
- 

 

 
20 horas 

 

 
1.5 

 

Cursos de extensão, minicursos, 

palestras, oficinas didáticas e 

atividades afins, fora de eventos 

científicos 

Certificado 

emitido pela 

instituição ou 

responsável, 

constando a 
carga horária 

 
Modelo de 

declaração – 

Anexo III 

 

 
40 horas 

 
 

1.6 

 
Intercâmbios em outras IFES ou no 

exterior 

Certificado 

emitido pela 

instituição 

contendo carga 

horária 

 

 
- 

 
 

60 horas 

 

 
1.7 

 
 

Participação em reuniões de 

Orientação Acadêmica 

 
Certificado pela 

Coordenação de 

Curso 

Serão 

consideradas 

apenas as 

atividades 
realizadas a 

partir de 2017. 

 

 
20 horas 

 

 

 Grupo II - Atividades Formativas de Pesquisa e Inovação 
Valoração Máxima do Grupo: 100 horas 

Item Atividade 
Documento 

comprobatório 
Observações 

Valoração 
Máxima 

 

2.1 

Atividades de pesquisa ou iniciação 

científica na UFPR ou em entidade 

de pesquisa reconhecida, no Brasil 

ou no exterior 

Certificado 

constando a 

carga horária 

total 

Contempla aluno 

bolsista ou 

voluntário 
Modelo de declaração – 

Anexo IV 

 

100 horas 

 Grupo III - Atividades Formativas de Extensão e Cultura 
Valoração Máxima do Grupo: 100 horas 

Item Atividade 
Documento 

comprobatório 
Observações 

Valoração 
Máxima 

 
3.1 

Atividades de extensão vinculadas à 

UFPR (programas ou projetos ou 

cursos ou eventos ou prestação de 

Certificado ou 

declaração do 

professor/orienta 
dor ou 

Programas e 

projetos 

contemplam 

 
80 horas 
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 serviço) coordenador da 

atividade 

extensionista 

(devidamente 

registrada junto à 

PROEC); e plano 

de trabalho ou 

relatório das 

atividades 

desenvolvidas 

assinado pelo 

professor/orienta 

dor ou 

coordenador da 
atividade. 

alunos bolsistas 

ou voluntários; 

nos cursos, o 

aluno deverá 

atuar como 

ministrante; 

na prestação de 

serviços, devem 

atuar como 

prestadores de 

serviço. 
Modelo de 

declaração – Anexo 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participação em programas de 

voluntariado não vinculados à 

UFPR (atividades comunitárias, 

beneficentes, CIPAS, brigadas de 

incêndio, entre outras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado ou 

declaração do 

responsável na 

entidade ou 

instituição, pelo 

programa ou 

ação 

desenvolvida. 

De acordo com a 

lei nº. 608/98 

caracteriza-se 

como trabalho 

voluntário: a 

atividade não 

remunerada, 

prestada por 

pessoa física à 

entidade pública 

de qualquer 

natureza, ou a 

instituição 

privada de fins 

não lucrativos, 

que tenha 

objetivos 

cívicos, 

culturais, 

educacionais, 

científicos, 

recreativos ou de 
assistência 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 horas 

 
 

3.3 

 
Atividades artísticas e culturais em 

grupos da UFPR 

Certificado ou 

declaração da 

Coordenadoria 

de Cultura da 
UFPR 

 
 

- 

 
 

20 horas 

 

3.4 

 

Visitas técnicas extracurriculares 

Declaração do 

professor 

responsável 

Modelo de 

declaração – 

Anexo VI 

04 horas/visita 

20 horas/total 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Avançado em Jandaia do Sul 
Colegiado de Engenharia de Alimentos 

4 

 

 

Grupo V - Atividades Formativas de Representação 

Valoração Máxima do Grupo: 40 horas 

 

 
 

  pela visita, 

constando a 
carga horária 

  

3.5 
Participação no programa de Bolsa 
SiBi 

Certificado ou 
Declaração 

 

- 20 horas 

 

 

 Grupo IV - Atividades Formativas voltadas à Profissionalização 
Valoração Máxima do Grupo: 100 horas 

Item Atividade 
Documento 

comprobatório 
Observações 

Valoração 
Máxima 

 

 

 

4.1 

 

 

 

Estágio não obrigatório na UFPR 

Certificado 

emitido pela 

PROGRAD ou 

declaração do 

supervisor ou 

orientador, 

constando a 

carga horária 

total 

 

Contempla as 

atividades 

desenvolvidas no 

Programa de 

Voluntariado 

Acadêmico 

(PVA) da UFPR 

 

 

 

60 horas 

 

 

 
4.2 

 

 
 

Estágio não obrigatório fora da 

UFPR 

Certificado 

emitido pela 

PROGRAD ou 

declaração do 

supervisor/orien 

tador, com a 

carga horária 

total 

 

 

 
- 

 

 

 
60 horas 

 

 

 

4.3 

 

 

Participação em Empresa Júnior 

reconhecida formalmente como tal 

pela UFPR 

 

Declaração do 

professor 

responsável 

pela Empresa 

Júnior 

Serão validadas 

até duas horas 

por mês de 

exercício 

Modelo de 

declaração – 

Anexo VII 

 

 

 

60 horas 

 

 
4.4 

 
Participação em desafios ou 

competições técnicas, científicas ou 

culturais 

Certificado 

emitido pela 

entidade 

organizadora do 

evento 

Será validada 

uma hora por 

participação 

quando não 

constar a carga 

horária 

 

 
20 horas 
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Item Atividade 
Documento 

comprobatório 
Observações 

Valoração 
Máxima 

 

 
 

5.1 

 

Representação estudantil em órgãos 

de deliberação e entidades estudantis 

(Departamentos, Conselhos Setoriais 

e Superiores, Colegiados e Centro 

Acadêmico, UNE, DCE e outros) 

 
 

Declaração da 

entidade de 

representação 

Serão validadas 

até duas horas 

por mês de 

participação 

Modelo de 

declaração – 
Anexo VIII 

 

 
 

20 horas 

 

 

 

 
5.2 

 

 

 
Representação do curso ou da UFPR 

em eventos municipais, estaduais ou 

nacionais ou da UFPR 

Declaração da 

entidade de 

representação 

ou do 

responsável 

pela 

organização do 

evento, 

incluindo carga 

horária 

 

 

 
Modelo de 

declaração – 

Anexo IX 

 

 

 

 
20 horas 

 

 
5.3 

 

Atividades desportivas 

representando o respectivo curso na 

UFPR, a UFPR, o Estado do Paraná 

ou o Brasil, coletivas ou individuais 

Certificado ou 

declaração da 

instância 

representada, 

incluindo carga 
horária 

 
Modelo de 

declaração – 

Anexo X 

 

 
20 horas 

 Grupo VI – Eventos Acadêmico-Científicos 
Valoração Máxima do Grupo: 100 horas 

Item Atividade 
Documento 

comprobatório 
Observações 

Valoração 
Máxima 

 

 
 

6.1 

Participação em seminários, 

jornadas, fóruns, encontros, 

congressos, simpósios, cursos, 

oficinas, palestras, festivais e 

atividades afins desenvolvidos 

como ou durante eventos 
científicos 

Certificado do 

evento, com 

carga horária 

comprovada ou 

com programa 

do evento 
anexado 

Caso não haja 

comprovação da 

carga horária 

serão 

consideradas 

quatro horas por 
dia de atividade 

 

 

 
40 horas/total 

 

 

 
 

6.2 

 

 
 

Publicação de artigo, livro ou 

capítulo de livro, resumo, resenha, 

material didático 

 

 
Cópia da 

publicação, com 

a respectiva 

referência 

As publicações 

de livros com 

ISBN/ISSN 

aportarão 100 

horas cada; as 

publicações de 

artigos em 

revistas 

indexadas ou de 

 

 

 
 

100 horas 
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   capítulos de 

livros com 

ISBN/ISSN 

aportarão 50 

horas cada; as 

publicações não 

indexadas e 

resumos 

aportarão cinco 

horas cada 

 

 

 

 

 
6.3 

 

 

 
Apresentação de trabalho 

científico na forma de pôster ou 

apresentação oral 

 

 

 
 

Certificado de 

apresentação 

Apresentações 

de pôster 

aportarão no 

máximo três 

horas cada; 

apresentações 

orais aportarão 

no máximo 

cinco horas 

cada 

 

 

 

 
20 horas 

 

 

 
6.4 

 

Organização, coordenação ou 

monitoria de seminários, jornadas, 

fóruns, encontros, congressos, 

simpósios, cursos, oficinas, 

palestras, festivais e atividades 

afins 

Declaração 

emitida pela 

comissão 

organizadora do 

evento ou 

instância 

equivalente 

Caso não haja 

comprovação da 

carga horária 

serão 

consideradas 

cinco horas por 

dia de atividade 

do evento 

 

 

 
40 horas 

 

 
 

6.5 

 
Participação como palestrante, 

conferencista, integrante de mesa- 

redonda, ministrante de minicurso 

em evento científico 

Declaração 

emitida pela 

comissão 

organizadora do 

evento ou 

instância 

equivalente 

Caso não haja 

comprovação da 

carga horária 

será considerada 

uma hora por 

dia de atividade 

do evento 

 

 
 

20 horas 

 

 
6.6 

 

Participação em diretoria de grupo 

de estudo temático 

Declaração do 

professor 

coordenador do 

grupo 

Serão validadas 

10 horas por 

semestre de 

participação 
Modelo de declaração 
– Anexo XI 

 

 
20 horas 

 

 

 

Art. 2º Atividades não previstas no artigo 1º poderão ser validadas pelo professor responsável. 
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§1º A comissão responsável pela validação das atividades formativas será formada por, no 

mínimo, dois professores pertencentes ao colegiado do curso de Engenharia de Alimentos. A 

comissão será presidida por um destes docentes, escolhido na Reunião de Colegiado que indicar a 

comissão, a quem caberá a condução dos trabalhos de validação. 

§2º Poderá fazer parte da comissão um discente, com nome escolhido dentre os discentes 

regularmente matriculados no curso e indicado pela representação discente no colegiado, cuja 

função será de acompanhar a validação das atividades formativas. Esta indicação discente será 

renovada anualmente, permitida 01 (uma) recondução. 

Art. 3º Não serão consideradas como atividades formativas: as atividades desenvolvidas 

profissionalmente, com vínculo empregatício e sujeitas à legislação trabalhista; e as atividades 

obrigatórias de cidadania, tais como cursos de condução de veículos, serviço militar, atividades 

relacionadas às Eleições vinculadas ao Tribunal Superior Eleitoral, entre outras. 

Art. 4º Para atender os requisitos de carga horária em atividades formativas exigidos na matriz 

curricular do Curso de Engenharia de Alimentos o acadêmico deverá executar no mínimo três 

diferentes atividades, abrangendo pelo menos três dos grupos apresentados no artigo 1º. 

§1º Nenhuma atividade poderá ser pontuada duas ou mais vezes, portanto cada atividade 

deverá ser vinculada a um único grupo. 

§2º Somente serão validadas as atividades desenvolvidas durante o período de integralização 

do curso. 

Art. 5º Para comprovação da carga horária cumprida em atividades formativas, o acadêmico deverá 

reunir cópias de todos os documentos comprobatórios e apresentá-los à Secretaria Geral dos Cursos 

do Campus Avançado de Jandaia do Sul, juntamente com o formulário de apresentação (anexo I) 

preenchido e com os documentos originais para conferência. 

§1º Os documentos comprobatórios serão recebidos pela Secretaria Geral dos Cursos, 

durante a primeira quinzena do mês de maio e a primeira quinzena do mês de outubro de cada ano 

letivo. 

§2º Os documentos comprobatórios somente deverão ser entregues à Secretaria Geral dos 

Cursos do Campus Avançado de Jandaia do Sul após a integralização das horas exigidas no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

§3º A comissão responsável verificará a validade dos documentos comprobatórios e 

classificará cada atividade em um grupo, conforme o artigo 1º. 

§4º A comissão responsável encaminhará à Coordenação de Curso, até o final de cada 

semestre letivo, a carga horária total de atividades formativas validada daqueles 

acadêmicos/acadêmicas que entregou o formulário no referido período. A Coordenação de Cursos 

divulgará tais informações em edital. 

§5º Para efeito de acompanhamento do processo de avaliação das atividades formativas, 

conceitua-se: 

I. Grupo/Atividades/Horas Informados: correspondem respectivamente às informações 

fornecidas pelo discente ao preencher o formulário de entrega das atividades formativas. 
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II. Grupo/Atividades/Horas Validados: corresponde à conferência feita pela comissão 

responsável entre a manifestação do discente e a informação constante no certificado. 

III. Grupo/Atividades/Horas Considerados: corresponde ao julgamento da comissão 

responsável quanto à pertinência do Grupo ou Atividade de acordo com o Artigo 1º e a carga 

horária consolidada em função da valoração máxima permitida por Item e Grupo. 

Art. 6º Após a integralização da carga horária total de atividades formativas exigida para o Curso, 

de acordo com o artigo 4º, a comissão responsável emitirá um relatório contendo os 

acadêmicos/acadêmicas que consolidaram as horas. Este relatório será encaminhado à Coordenação 

de Curso, que por sua vez solicitará à Secretaria Geral dos Cursos do Campus Avançado em Jandaia 

do Sul o lançamento das horas no histórico escolar do acadêmico ou da acadêmica. 

§1º Serão lançadas no histórico escolar do acadêmico apenas as horas mínimas exigidas para 

integralização curricular. 

Art. 7º Caso a comissão responsável tenha dúvidas quanto à validade de algum documento 

comprobatório, poderá solicitar esclarecimentos ao acadêmico ou a apresentação do documento 

original. 

Art. 8º Caso o discente discorde da não validação de atividades formativas, por parte da comissão 

responsável, o mesmo deverá encaminhar uma solicitação de revisão ao Colegiado do Curso de 

Engenharia de Alimentos (ver anexo XI). 

Art. 9º Das atribuições dos participantes no processo de avaliação das Atividades Formativas tem- 

se que: 

§1º São atribuições Discentes: 

I. conhecer o Regulamento das Atividades Formativas do curso; 

II. aproveitar as oportunidades ao longo de sua formação, enriquecendo-a com a 

execução das atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à inovação, à extensão, à 

cultura, à profissionalização, à representação estudantil e aos eventos acadêmico- 

científicos; 

III. informar e comprovar adequadamente, em período apropriado de acordo com o 

regulamento, as atividades realizadas a fim de obter a consolidação das mesmas em seu 

histórico escolar; 

IV. ao comprovar a certificação, organizar os certificados colocando-os na mesma ordem 

que as atividades informadas em um único formulário de entrega; 

V. em caso de dúvida da Comissão de avaliação das Atividades Formativas, prestar os 

devidos esclarecimentos ou apresentar o documento original; 

VI. em caso de necessidade, solicitar revisão sobre a validação das atividades 

formativas ao Colegiado de Curso; 

VII. participar na indicação ou na própria qualidade de representante discente 

junto à comissão responsável pela validação das atividades formativas; 
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§2º São atribuições Comissão Responsável pela Avaliação das Atividades Formativas: 

I. validar as atividades formativas encaminhadas pelos discentes; 

II. informar à Coordenação de Curso a carga horária total de atividades formativas 

validada para cada acadêmico ou acadêmica que entregou formulário no referido 

período e emitir um relatório contendo aqueles e aquelas que consolidaram o total de 

horas exigidas para seu Curso; 

III. julgar casos omissos neste regulamento. 

§3º São atribuições do Colegiado de Curso: 

I. aprovar os membros para a composição da comissão de avaliação das atividades 

formativas e sua presidência; 

II. julgar recursos provenientes das discordâncias referentes à validação realizada pela 

comissão de avaliação das atividades formativas. 

§4º São atribuições do Coordenação de Curso: 

I. regulamentar as atividades formativas referentes ao Curso; 

II. divulgar em edital a carga horária total de atividades formativas validada para cada 

acadêmico ou acadêmica que entregou formulário no referido período; 

III. informar a Secretaria Geral dos Cursos do Campus Avançado em Jandaia do Sul os 

acadêmicos e acadêmicas que consolidaram o total de horas necessárias às Atividades 

Formativas. 

§5º São atribuições da Secretaria Geral dos Cursos do Campus Avançado em Jandaia do Sul: 

I. receber e arquivar os formulários e certificados das atividades formativas dos 

discentes dos cursos em período já pré-estabelecido nesse Regulamento; 

II. lançar a carga horária mínima exigida para o cumprimento das Atividades 

Formativas no histórico escolar do acadêmico ou da acadêmica a partir da solicitação da 

Coordenação de Curso. 

Art. 10º Para os casos omissos neste regulamento serão julgados pela comissão de avaliação das 

atividades formativas. Em caso de discordância em relação às validações realizadas pela comissão 

responsável, o Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos será a instância de recurso. 

Art. 11º Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação no Colegiado do Curso de 

Engenharia de Alimentos e ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR, 24 de Fevereiro de 2017. 
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Observações (uso exclusivo do professor responsável): 

 

 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES FORMATIVAS 

 

 
Acadêmico:  GRR:    

 

Dados Fornecidos pelo aluno 
Uso exclusivo do 

professor responsável 

Certificado Atividade C.H. C.H. 

Validada 

Grupo 

     

     

     

     

     

 
 

 

 

Data da entrega:  /  /      

Acadêmico 
 

 

 
 

TA - Secretaria Professor Responsável 
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ANEXO II 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ESTUDOS 

 

 

Declaro que o aluno(a) _    regulamente matriculado(a) no curso de 

Engenharia de Alimentos sob GRR número   participou regularmente do grupo de 

estudos   durante o (  ) primeiro / (  ) segundo semestre de  _, 

com carga horária total de  horas. 

 

 

 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura e carimbo 

Professor responsável pelo grupo de estudos 
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ANEXO III 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE EXTENSÃO, MINI-CURSOS, PALESTRAS E 

ATIVIDADES AFINS NÃO INSERIDAS EM EVENTOS CIENTÍFICOS (Grupo I) 

 

 

 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) no curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número      

participou do curso/mini-curso/palestra intitulado(a): 

     durante 

o(s) dia(s)  , com carga horária total de  horas. 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura e carimbo 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Avançado em Jandaia do Sul 
Colegiado de Engenharia de Alimentos 

13 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 
 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número    participou 

regularmente das atividades de pesquisa desenvolvidas no(s) laboratório(s) de 

    durante o ( ) primeiro/( ) segundo semestre 

de  , com a carga horária total de  horas. 

O aluno participou das atividades de pesquisa como: 

 

(  ) bolsista com bolsa:  ( ) voluntário. 

 

Título do projeto de pesquisa:    

 

Resumo das atividades desenvolvidas: (ou anexar plano de trabalho assinado pelo orientador). 

 

 

 
 

Jandaia do Sul/PR,  /  /   
 

 
 
 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO V 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO VINCULADAS À UFPR 

 

 

 
 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número  participou 

regularmente das atividades de extensão desenvolvidas na UFPR Campus Avançado de Jandaia do 

Sul  durante  o  (  )  primeiro/(  )  segundo semestre de  ,  com  a  carga  horária  total de 

   horas. 

 
O aluno participou das atividades de extensão como: 

 

(  ) bolsista com bolsa:  ( ) voluntário. 

 

Título do projeto de extensão:    

 

Resumo das atividades desenvolvidas: (ou anexar plano de trabalho assinado pelo orientador). 

 

 

 
 

Jandaia do Sul/PR,  /  /   
 

 
 
 

Assinatura e carimbo 

Professor responsável pelo projeto de extensão 
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ANEXO VI 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
VISITA TÉCNICA EXTRACURRICULAR 

 

 

 
 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número  visitou 

o(a)  como   atividade   extracurricular   da  Universidade 

Federal do Paraná Campus Avançado de Jandaia do Sul com a carga horária total de     

horas. 

 

 

 

 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura e carimbo 

Professor responsável para visita técnica 
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ANEXO VII 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA JÚNIOR 

 

 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número  participou 

regularmente das atividades desenvolvidas pela empresa júnior   da 

Universidade Federal do Paraná Campus Avançado de Jandaia do Sul durante o ( ) primeiro/( ) 

segundo semestre de  , durante os seguintes meses: 

 

 

 

 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

 
Professor responsável pela empresa júnior 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

(Departamento, conselho setorial, colegiado e centro acadêmico, DCE, UNE) 
 

 

 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número   participou 

regularmente das atividades de representação estudantil  no(a) 

     do(a)  

primeiro/(  ) segundo semestre de  , durante os seguintes meses: 

durante  o  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jandaia do Sul/PR,  /  /   
 

 

 

 

 
 

Assinatura e carimbo do responsável 
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ANEXO IX 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE 

REPRESENTAÇÃO DO CURSO OU UFPR 

(Eventos municipais, estaduais, nacionais, eventos da UFPR*) 
 

 

 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número    participou 

das atividades de representação do curso ou da UFPR no(a) 

      durante  o(s)  dia(s)  , 

com carga horária total de  horas. 

 

 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 
 

 

Assinatura e carimbo do responsável 

 

 
*Inclui as atividades: feira de profissões, dia de campo, desfiles, entre outras. 
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ANEXO X 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS 

(Representando o curso ou a UFPR) 
 

 

 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número   participou 

das atividades desportivas de   representando o curso ou a UFPR durante 

o(s) dia(s)  , com carga horária total de  horas. 

 

 

 

 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura e carimbo do responsável 
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ANEXO XI 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA DE GRUPO DE ESTUDOS 

 

 

 
 

Declaro que o aluno(a)    regulamente 

matriculado(a) o curso de Engenharia de Alimentos sob GRR número  participou 

da diretoria do grupo de estudos    exercendo a função de 

   durante o (  ) primeiro / (  ) segundo semestre de  . 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jandaia do Sul/PR,  /  /   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Assinatura e carimbo 

 

Professor responsável pelo grupo de estudos 
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ANEXO XII 

 

 

 

 
S O L I C I T A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

Eu,  regulamente matriculado(a) o curso de 

Engenharia de Alimentos sob  GRR número   solicito ao colegiado a revisão da 

validação das atividades formativas, especialmente ao que se refere ao certificado/declaração de 

  . 

 

 

 
Jandaia do Sul/PR,  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Assinatura do aluno 



 

 

REGIMENTO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS DO CAMPUS AVANÇADO DA UFPR EM JANDAIA DO SUL 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 01 
 

 
Aprova o Regimento da Coordenação do 

Curso de Engenharia de Alimentos do 

campus Avançado da UFPR em Jandaia do 

Sul. 

 
 
 

O CONSELHO DIRETOR, órgão normativo, consultivo e deliberativo da Administração 

Superior do campus Avançado da Universidade Federal do Paraná em Jandaia do Sul, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo art. 17 do Regimento do campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul, 

consubstanciado no parecer exarado pelo Conselheiro Marco Aurélio Reis dos Santos e por 

unanimidade de votos, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Aprovar o Regimento da coordenação do curso de Engenharia de Alimentos, nos seguintes 

termos: 

 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Art. 2º A coordenação de graduação é um órgão de coordenação didática, destinada a elaborar e 

implantar a política de ensino no curso de Engenharia de Alimentos e acompanhar a sua execução, 

ressalvada a competência dos Conselhos Superiores da UFPR. 

 
 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
 
 

Art. 3º Os órgãos que coordenam o curso de Engenharia de Alimentos são: 

I − Colegiado de curso de Graduação; e 

II − Coordenação de curso de Graduação. 
 
 

Parágrafo único − O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão assessor com atribuições consultivas, 

propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica de acordo com a Resolução n˚ 75ƒ09 − 

CEPE. O NDE é regulamentado por Regimento próprio, aprovado pelo colegiado do curso. 
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Seção I 

Do Colegiado de Curso 
 
 

Art. 4º O Colegiado de curso de graduação será constituído por: 

I − Coordenador do curso, seu presidente; 

II − Vice−coordenador, seu vice−presidente; 

III − Por pelo menos 1 (um) docente da carreira do magistério superior que atue no núcleo básico e pelo 

menos 2 (dois) docentes da carreira do magistério superior que atuem no núcleo específico do curso de 

Engenharia de Alimentos; 

IV −  Por  1  (um)  representante  técnico−administrativo  em  educação,  titular  ou  suplente,  que  atenda 

o curso indicado por seus pares, com mandato de 2 (dois), permitida uma recondução; e 

V − Por representantes do corpo discente, titular ou suplente, indicados pelo respectivo Centro 

Acadêmico, na proporção de 1ƒ5 (um quinto) do total de membros, desprezada a fração, regularmente 

matriculados no Curso, com mandato anual, permitida uma recondução. 

 
 

Parágrafo único − O acúmulo de 3 (três) ausências não justificadas consecutivamente em reuniões 

ordinárias ou em reuniões extraordinárias implicará no desligamento do respectivo membro deste 

colegiado. 

 
 

Art. 5º Além de outras atribuições legais, compete ao colegiado de curso de graduação: 

I − Fixar as diretrizes do projeto pedagógico do curso; 

II − Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas, para a organização do projeto 

pedagógico do curso; 

III − Orientar, coordenar e acompanhar a atividade do curso nas disciplinas que o integram, aprovando as 

alterações que julgar necessárias; 

IV − Propor às instâncias competentes as alterações no currículo do curso, bem como sugerir normas, 

critérios e providências em matéria de sua competência; 

V − Propor a instituição de período especial; 

VI − Decidir sobre processos de adaptação curricular; 

VII − Compatibilizar os pré e correquisitos estabelecidos pelas instâncias superiores, a fim de objetivar a 
flexibilidade dos currículos e evitar a seriação do curso; 

VIII − Apreciar representação de aluno em matéria didática; 

IX − Dispensar das aulas regulares o aluno participante de simpósios, seminários, congressos ou aulas 

extraordinárias, havendo equivalência nos estudos; 

X − Cumprir as determinações dos órgãos da Administração Superior e cooperar com as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

XI − Opinar, quando solicitado, sobre pedido de revalidação de diploma e certificado expedido por 

estabelecimento de ensino superior de país estrangeiro, nos termos da legislação; 

XII − Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 

XIII − Elaborar o seu regimento e submetê−lo à apreciação ao Conselho Diretor do campus; 
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XIV − Homologar a distribuição de vagas dentre as várias modalidades de vagas remanescentes, 
verificando a equivalência dos estudos feitos e indicando as disciplinas a serem adaptadas ou 

dispensadas; e 

XV − Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamento ou regimento. 
 
 

Seção II 

Da Coordenação de Curso 
 
 

Art. 6º O coordenador e o vice−coordenador serão nomeados pelo Reitor, dentre integrantes da carreira 

de magistério superior federal em exercício, escolhidos em eleições diretas e secretas, por servidores 

docentes que ministram aulas no curso, servidores técnico−administrativos em educação que atendam o 

curso e discentes regularmente matriculados no curso, nos termos de resolução própria do Conselho 

Universitário, para um período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. 

 
 

Art. 7º O coordenador será substituído nos impedimentos pelo vice−coordenador, e, na falta deste, pelo 

membro do colegiado mais antigo no magistério superior federal. 

 
 

§1º O coordenador exercerá o cargo em regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva. 
 
 

§2º É vedada a acumulação das funções de coordenador e vice−coordenador com quaisquer outras de 

direção. 

 
 

Art. 8º Compete ao coordenador: 

I − Convocar e presidir as reuniões do colegiado, com direito inclusive ao voto de qualidade; 

II − Convocar e presidir as reuniões do núcleo docente estruturante do curso; 

III − Representar o colegiado junto aos órgãos da Universidade; 

IV − Executar as deliberações do colegiado e cumprir as determinações dos órgãos da administração; 

V − Comunicar a direção do campus quaisquer irregularidades e solicitar medidas para corrigi−las; 

VI − Designar relator ou comissão para o estudo da matéria a ser decidida pelo colegiado; 

VII − Decidir matéria de urgência ad referendum do colegiado; 

VIII − Articular o colegiado do curso com as demais instâncias de ensino, pesquisa e extensão; 

IX − Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 

X − Apresentar à direção do campus relatório anual das atividades da coordenação, quando solicitado; 

XI − Coordenar e acompanhar as atividades didáticas e pedagógicas do curso; 

XII − Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos superiores sobre matérias relativas ao curso; e 

XIII − Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamento ou regimento. 

 
CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES 
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Art. 9˚ O colegiado de curso de graduação reunir−se−á ordinariamente, pelo menos ao início e ao final de 
cada período letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, conforme 

calendário estabelecido na última sessão do ano anterior. 

§1º Se o presidente se recusar à convocação, esta poderá ser feita pela maioria dos membros titulares 

do colegiado. 

§2º As sessões extraordinárias serão convocadas com finalidade expressa. 
 
 

Art. 10. As convocações para as reuniões de colegiado serão enviadas aos membros com, no mínimo, 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 

§1º As convocações conterão a ata da sessão anterior, no caso de reunião ordinária; 

§2º A pauta da reunião será enviada aos membros com até 2 (duas) horas de antecedência; 

§3º Em caso de urgência, o prazo de convocação poderá ser reduzido, justificando−se o motivo. 

§4º Os processos relatados deverão ser encaminhados à coordenação de curso com no mínimo de 3 

(três) dias de antecedência contendo o parecer e o voto do relator para a elaboração da pauta. 

 
 

Art. 11. Os demais trâmites referentes as reuniões seguirão as diretrizes estabelecidas no Capítulo III do 

regimento do campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 

Art. 12. Excluída a hipótese de exigência legal, o presente Regimento só poderá ser modificado por 

iniciativa do coordenador de curso ou de um terço, no mínimo, dos membros do colegiado de curso. 

 
 

Parágrafo único. A modificação exigirá o voto de dois terços, no mínimo, dos membros do colegiado 

de curso, em reunião especialmente convocada, cabendo a aprovação final ao Conselho Diretor 

do campus. 

 
 

Art. 13. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Diretor do campus. 

Art. 14. O presente Regimento entrará em vigor a partir de sua publicação. 

Jandaia do Sul, 15 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, DIRETOR DO 

CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 16/07/2020, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PADILHA DE SOUSA, VICE 

DIRETOR DO CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 16/07/2020, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", 

da Lei 11.419/2006. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2801524 e o 

código CRC A936326D. 
 
 

 

Referência: Processo nº 23075.037324ƒ2020−87 SEI nº 2801524 

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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RESOLUÇÃO Nº 33/13-CEPE

Fixa o Currículo Pleno do Curso de Engenharia de Alimentos
do Campus Jandaia do Sul.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,
órgão normativo, consultivo e deliberativo da Administração Superior, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Paraná, consubstanciado no parecer
nº 141/2013 exarado pelo Conselheiro Romualdo Wandressen no processo nº 028245/2013-56 e por
unanimidade de votos,

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o Currículo Pleno do Curso de Engenharia de Alimentos, do Campus Jandaia do Sul, é
constituído das seguintes disciplinas, práticas educativas e práticas profissionais:

I. NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS 
Álgebra Linear e Geometria Analítica 
Algoritmos e Programação de Computadores
Ciência, Tecnologia e Sociedade
Estatística
Física I
Física II
Física III
Física Experimental
Matemática I
Matemática II
Matemática III
Matemática IV
Química Geral

II. NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES E ESPEC ÍFICOS 
Análise de Alimentos
Análise Instrumental de Alimentos
Análise Sensorial
Biotecnologia de Alimentos
Cálculo Numérico
Embalagem de Alimentos
Expressão Gráfica
Fenômenos de Transporte
Fermentações
Físico Química 
Gestão Ambiental
Gestão de Pessoas
Introdução à Bioquímica
Introdução à Prática Profissional
Instrumentação e controle de processo
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Laboratório de Operações Unitárias I
Laboratório de Operações Unitárias II
Legislação Nacional Internacional e Patentes
Microbiologia de alimentos
Modelagem matemática de processos
Operações Unitárias I
Operações Unitárias II
Operações Unitárias III
Química analítica
Química e Bioquímica de alimentos
Química Orgânica
Refrigeração
Segurança dos alimentos e industrial
Tecnologia da Decisão I
Tecnologia de Açúcar e Álcool 
Tecnologia de Cereais 
Tecnologia de leite de derivados
Tecnologia de produtos cárneos
Termodinâmica I
Termodinâmica II

III. NÚCLEO DE OPTATIVAS  (Mínimo de 180 horas dentre)
Comunicação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Desenvolvimento de novos produtos alimentícios
Microbiologia Industrial e Biotecnologia
Nutrição básica
Tópicos em Engenharia de Alimentos I
Tópicos em Engenharia de Alimentos II
Tópicos em Engenharia de Alimentos III
Tópicos em Ergonomia
Tópicos em Gestão Ambiental I
Tópicos em Gestão Ambiental II
Tópicos em Gestão de Projetos I
Tópicos em Gestão de Projetos II
Tópicos em Manutenção e Confiabilidade
Tópicos em Qualidade I
Tópicos em Qualidade II

IV. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO  (252 horas)
Estágio Supervisionado 

V. TRABALHO FINAL DE CURSO (108 h dentre)
Trabalho de Conclusão de Curso 

VI. ATIVIDADES FORMATIVAS  (Mínimo de 180 horas)
Conforme normatização do Colegiado
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Art. 20  A integralização do currículo do Curso de Engenharia de Alimentos – Campus Jandaia do
Sul, deverá realizar-se em 18 (dezoito) semestres com um total geral 3.816 (três mil, oitocentos e
dezesseis) horas de 60 (sessenta) minutos, com a seguinte distribuição de cargas horárias, a serem
ofertadas no turno matutino previsto no edital do processo seletivo de curso:

Padrão
PD

Laboratório
LB

Campo
CP

Estágio
ES

Orientada
OR

Total

Núcleo de Conteúdos Obrigatórios 2538 558 3096
         Estágio 252  252
         TCC 108 108
Núcleo de Conteúdos Optativos 180
Atividades Formativas 180
Total 3816

Parágrafo único - Para efeitos de matrícula, a carga horária semanal poderá oscilar entre o mínimo
de 14 (quatorze) e o máximo de 21 (vinte e uma) horas.

Art. 3º  O Estágio Supervisionado será regulamentado pela Comissão Orientadora de Estágio e terá
duração de 252 (duzentos e cinquenta e duas) horas. 

Art. 4º  O Trabalho Final de Curso será regulamentado pelo Colegiado do Curso e será avaliado por
Banca Examinadora especialmente constituída para este fim.

Art. 5º Para integralizar o currículo o aluno deverá cumprir uma carga horária mínima de 180 (cento
e  oitenta)  horas  em Atividades  Formativas,  conforme o  que  estabelece  a  Regulamentação  de
Atividades Formativas do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos.

Art. 6º Acompanha a presente Resolução a Periodização Recomendada (Anexo I).

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor a partir de 2014. 

Sala de Sessões, 02 de agosto de 2013.

Zaki Akel Sobrinho
Presidente
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ANEXO I – Periodização
Curso de Engenharia de Alimentos

1º Período 

Código Conteúdos
CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

E
S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAN001 Matemática I 72 04 04 00 00 00 00 ---
JAN002 Química Geral 72 04 04 00 00 00 00 ---

JAN003
Algebra Linear e 
Geometria Analítica

72 04 04 00 00 00 00 ---

JAN004
Ciência, Tecnologia e 
Sociedade

72 04 04 00 00 00 00 ---

JAN005 Gestão de pessoas 72 04 04 00 00 00 00 ---
Total 360 20 20

2º Período 

Código Conteúdos CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAN006 Matemática II 72 04 04 00 00 00 00
JAN007 Física I 72 04 04 00 00 00 00

JAN008
Algoritmos e Programação 
de Computadores

72 04 04 00 00 00 00

JAN009 Estatística 72 04 04 00 00 00 00

JAN010
Introdução à prática 
profissional

72 04 04 00 00 00 00

Total 360 20 20

3º Período 

Código Conteúdos CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAN011 Matemática III 72 04 04 00 00 00 00
JAN012 Física II 72 04 04 00 00 00 00
JAN013 Cálculo Numérico 72 04 04 00 00 00 00
JAN014 Expressão Gráfica 72 04 00 04 00 00 00
JAN015 Física Experimental 72 04 00 04 00 00 00

Total 360 20 12 08

4º Período 

Código Conteúdos
CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAN016 Matemática IV 72 04 04 00 00 00 00
JAN017 Física III 72 04 04 00 00 00 00
JAN018 Fenômenos de Transporte 72 04 04 00 00 00 00
JAN019 Gestão ambiental 72 04 04 00 00 00 00
JAN020 Tecnologia da Decisão I 72 04 04 00 00 00 00

Total 360 20 20



CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO    •    RESOLUÇÃO Nº  33/13-CEPE                                 5  -7

5º Período 

Código Conteúdos
CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL001 Introdução à bioquímica 72 04 04 00 00 00 00
JAL002 Análise de Alimentos 72 04 01 03 00 00 00
JAL003 Termodinâmica I 72 04 04 00 00 00 00
JAL004 Química Orgânica 72 04 04 00 00 00 00
JAL005 Química analítica 36 02 00 02 00 00 00
JAL006 Físico Química 36 02 02 00 00 00 00

Total 360 20 15 05

6º Período 

Código Conteúdos CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL007
Química e Bioquímica de 
alimentos

72 04 04 00 00 00 00

JAL008
Biotecnologia de 
Alimentos

54 03 03 00 00 00 00

JAL009 Termodinâmica II 54 03 03 00 00 00 00
JAL010 Microbiologia de alimentos 54 03 02 01 00 00 00
JAL011 Operações Unitárias I 72 04 04 00 00 00 00

JAL012
Fenômenos de transporte 
aplicados a indústria de 
alimentos

54 03 01 02 00 00 00

Total 360 20 17 03

7º Período 

Código Conteúdos
CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL013 Refrigeração 72 04 04 00 00 00 00
JAL014 Operações Unitárias II 36 02 02 00 00 00 00

JAL015
Análise Instrumental de 
Alimentos

54 03 01 02 00 00 00

JAL016
Legislação Nacional 
Internacional e Patentes

36 02 02 00 00 00 00

JAL017 Fermentações 54 03 02 01 00 00 00
JAL018 Tecnologia de Cereais 72 04 03 01 00 00 00

JAL019
Segurança dos alimentos e 
industrial

36 02 02 00 00 00 00

Total 360 20 16 04

8º Período 

Código Conteúdos CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL020 Operações Unitárias III 54 03 03 00 00 00 00

JAL021
Instrumentação e controle 
de processo

54 03 03 00 00 00 00

JAL022
Tecnologia de Açúcar e 
Álcool 

54 03 02 01 00 00 00
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JAL023
Laboratório de Operações 
Unitárias I

54 03 00 03 00 00 00

JAL024 Análise Sensorial 54 03 02 01 00 00 00
Optativa I
Optativa II
Total 270 15 10 05

9º Período 

Código Conteúdos
CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL025
Modelagem matemática de
processos

54 03 03 00 00 00 00

JAL026 Embalagem de Alimentos 54 03 02 01 00 00 00

JAL027
Laboratório de Operações 
Unitárias II

54 03 00 03 00 00 00

JAL028
Tecnologia de produtos 
cárneos

72 04 03 01 00 00 00

JAL029
Tecnologia de leite de 
derivados

72 04 03 01 00 00 00

Optativa III
Total 306 17 11 06

10º Período 

Código Conteúdos CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL030 TCC 108 06 00 00 00 00 06
JAL031 Estágio Supervisionado 252 14 00 00 00 14 00

Total 360 20

Legenda:  
CHT:  Carga horária Total
CHS: Carga horária semanal 
PD: Padrão
LB: Laboratório 
CP: Campo
ES: Estágio
OR: Orientada

OPTATIVAS
(mínimo de 180 horas dentre)

Código Conteúdos CH
T

CH
S

P
D

L
B

C
P

 E
 S 

O
R

PRÉ-
REQ

JAL032
Desenvolvimento de 
novos produtos 
alimentícios

72 04 03 01 00 00 00 ---

JAL033 Nutrição básica 54 03 03 00 00 00 00 ---

JAL034
Microbiologia Industrial e 
Biotecnologia

72 04 02 02 00 00 00 ---
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JAL035
Tópicos em Engenharia de
Alimentos I

54 03 03 00 00 00 00 ---

JAL036
Tópicos em Engenharia de
Alimentos II

72 04 01 03 00 00 00 ---

JAL037
Tópicos em Engenharia de
Alimentos III

72 04 04 00 00 00 00 ---

JAL038 Tópicos em Qualidade I 54 03 03 00 00 00 00 ---
JAL039 Tópicos em Qualidade II 72 04 03 01 00 00 00 ---

JAL040
Tópicos em Gestão de 
Projetos I

54 03 03 00 00 00 00 ---

JAL041
Tópicos em Gestão de 
Projetos II

72 04 03 01 00 00 00 ---

JAL042
Tópicos em Gestão 
Ambiental I

54 03 03 00 00 00 00 ---

JAL043
Tópicos em Gestão 
Ambiental II

72 04 02 02 00 00 00 ---

JEP041 Tópicos em Ergonomia 36 02 02 00 00 00 00 ---

JEP042
Tópicos em Manutenção e 
Confiabilidade

36 02 02 00 00 00 00 ---

JAN021
Comunicação em Língua 
Brasileira de Sinais - 
LIBRAS

36 02 02 00 00 00 00 ---

Legenda:  
CHT:  Carga horária Total
CHS: Carga horária semanal
PD: Padrão
LB: Laboratório
CP: Campo 
ES: Estágio
OR: Orientada

ATIVIDADES FORMATIVAS  
(Mínimo de 180 horas)

Conforme normatização do Colegiado
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
 

PORTARIA Nº 210/PROGRAD, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018

  

Aprova Ajuste Curricular no Curso de Engenharia de Alimentos do
Campus Avançado de Jandaia do Sul, aplicável à Resolução 33/13-
CEPE. 

 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e
considerando o disposto nas Resoluções 90/06-CEPE e 95/06-CEPE,
aprovadas em 27 de outubro de 2006 e Resolução 05/10-CEPE,
aprovada em 19 de março de 2010, e considerando o disposto no
processo 23075.046946/2018-81

 

                                                                                                                      RESOLVE:

 

Art. 1º - INCLUIR  no rol de opta�vas do curso de Engenharia de Alimentos as disciplinas:

 

CÓDIGO DISCIPLINA CH TOTAL
JAG014 Silos e Armazéns 36
JAG023 Energia na Agricultura 54
JEP027 Tópicos em Engenharia de Produção II 36
JCE081 Introdução à Mecânica Quân�ca 72

 

Art. 2º - APROVAR a adição curricular da seguinte disciplina reconhecida pelo Colegiado do Curso de Engenharia de
Alimentos - Jandaia do Sul como igualmente válida para integralização curricular:

 

Disciplina do Curso Disciplina a ser adicionada no curso
CÓDIGO DISCIPLINA CH CÓDIGO DISCIPLINA CH

JAL005 Química Analí�ca I 54 JCE105 Química Analí�ca I 72

 

Parágrafo Único - A adição desta disciplina não implicará em obrigação de sua oferta ao curso de Engenharia de
Alimentos - Jandaia do Sul pelo curso de Licenciatura em Ciências Exatas – Jandaia do Sul.

 

 Art. 2º-  Esta Portaria entra em vigor no ano le�vo de 2019.
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Prof. Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra

   Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA, PRO REITOR DE
GRADUACAO, em 08/11/2018, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1386150 e o código CRC
E18A283D.

 
Referência: Processo nº 23075.046946/2018-81 SEI nº 1386150

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PORTARIA Nº 125/PROGRAD, DE 12 DE ABRIL DE 2019

Aprova Ajuste Curricular no Curso de Engenharia de
Alimentos do Campus Avançado de Jandaia do Sul,
aplicável à Resolução 33/13-CEPE. 

O  PRÓ-REITOR  DE  GRADUAÇÃO  E  EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL,  no  uso  de  suas  atribuições  e
considerando  o  disposto  nas  Resoluções  90/06   e
95/06,  aprovadas  em 27  de outubro  de  2006  pelo
Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  da
Universidade  Federal  do  Paraná,  e  considerando  o
disposto no processo nº 23075.020745/2019-35,

                                                                                                                                                 RESOLVE:

Art. 1º - INCLUIR  no rol de optativas do curso de Engenharia de Alimentos a disciplina:

Código Disciplina TOT

JEP015 Engenharia Ergonômica 72

 Art. 2º-  Esta Portaria entra em vigor no ano letivo de 2019.

Prof. Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra

Pró-Reitor
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA , PRO
REITOR DE GRADUACAO , em 03/05/2019, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1723546 e
o código CRC B631D9A7.

Referência: Processo nº 23075.020745/2019-35 SEI nº 1723546
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