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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao décimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 13:30 horas, realizou-se
por vídeoconferência a 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JANDAIA DO
SUL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, sob a Presidência do Profº. José Eduardo Padilha de Sousa
e vice presidência do Profº. André Luiz Gazoli de Oliveira, estando presentes representando as
coordenações de cursos: Alexandre Prusch Züge, Carlos Henrique Wachholz de Souza, Douglas Soares de
Oliveira, Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani, Helena Macedo Reis, Leda Maria Saragio�o Colpini,
William Junior do Nascimento e William Rodrigues dos Santos; representando os técnico-administra�vos
em educação: Yhann Hafael Trad Perandré, e secretariando a reunião: Patrícia das Graças Guimarães.
EXPEDIENTE: Análise da ata da 54ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. Foi realizada a leitura da ata, e
após discussão e correções, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA:
1) REPRESENTANTES CEPE E COUN Prof.  André Luiz Gazoli de Oliveira relatou ao Conselho Diretor que foi
publicado edital para eleição de representantes do campus nos conselhos superiores da UFPR, em
especial CEPE e COUN, conforme processo 23075.033139/2021-02, e foi finalizado por não haver chapa
inscrita. Após encerramento, os docentes Prof. Leomara Floriano Ribeiro e Giancarlo
Alfonso Lovon Canchumani se propuseram a representar o campus, como �tular e suplente,
respec�vamente. A indicação da nomeação foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 2)
PRORROGAÇÃO LICENÇA CAPACITAÇÃO 23075.037616/2021-09. Interessado: Prof. Rober�no Mendes
San�ago Junior. Aprovação do pedido prorrogação de afastamento integral no país para estudo, do
docente Rober�no Mendes San�ago Junior, para o Programa de Pós-Graduação em Informá�ca da
Universidade Federal do Paraná, de 31/10/2021 a 20/08/2023. Aprovado por unanimidade. 3) EVENTO
EXTENSÃO Prof. Padilha relatou ao Conselho a solicitação do Prof. Marcelo Valério para aprovação e
submissão de um evento extensionista em celebração ao Centenário de Paulo Reglus Neves Freire,
patrono da Educação brasileira, e que culminará com o ba�smo da nova sala de prá�ca pedagógica do
campus (que receberá o nome de "Paulo Freire Centenário", em homenagem ao patrono da educação
brasileira, conforme já autorizado em deliberação deste mesmo conselho). Na ocasião, 12 servidores do
campus presentearão a comunidade com uma obra da ar�sta Bianca Mol em alusão ao nome da nova
sala e será descerrada uma placa de ba�smo que levará também o nome desses/as apoiadores/as. A sala
ainda estará adornada com um grafite stencil feito por docentes do campus. Devem se fazer presente,
além dos/as apoiadores, demais membros/as da comunidade acadêmica e educacional, autoridades
convidadas pela Direção do campus e a ar�sta que elaborou a obra. Após relato e discussão, o evento foi
aprovado por unanimidade. 4) CREDENCIAMENTO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUÇÃO. 23075.039381/2021-81. Solicitação de credenciamento do docente Daniel Angelo Longhi
como docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos
(PPGCTA) do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Relator: Prof. José Eduardo Padilha de Sousa. O relator leu o parecer, ao qual apresentou
parecer favorável ao credenciamento do docente no referido programa de pós-graduação. Explicou
também aos conselheiros como os procedimentos para par�cipação de docentes em programas de pós-
graduações em outras ins�tuições de ensino foi simplificado, apresentando um breve relato das etapas e
regras que devem ser seguidas. Após análise e discussão, o parecer foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. 5) HOMOLOGAÇÃO RESULTADO TESTE SELETIVO EDITAL 221/21–PROGEPE
- 23075.032713/2021-05. Área de conhecimento: Ensino de Química. Interessado: Colegiado de
Licenciatura em Ciências Exatas. Foi relatado ao Conselho um breve histórico das etapas de realização do
processo sele�vo para contratação de professor subs�tuto da carreira do magistério superior sele�vo,
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apresentando por final o parecer conclusivo constante no Edital 06 (documento SEI 3685494), sendo a
classificação: 1º lugar Tânia do Carmo (média final 86,33); 2º lugar Aline Kundlatsch  (média final 75,95).
Após análise e discussão, o parecer final foi homologado por unanimidade.  6) HOMOLOGAÇÃO AD
REFERENDUM RESULTADO TESTE SELETIVO EDITAL 221/21–PROGEPE 23075.014849/2021-25
- Aprovação ad referendum do resultado do teste sele�vo para contratação de professor subs�tuto, área
de conhecimento: Ensino de Matemá�ca. Interessado: Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas. Foi
relatado ao Conselho um breve histórico das etapas de realização do processo sele�vo para contratação
de professor subs�tuto da carreira do magistério superior sele�vo, apresentando por final o parecer
conclusivo constante no Edital 07 (documento SEI 3671864), sendo a classificação: 1º lugar Gabriela
Helena Geraldo Issa Mendes (média final 8,91); 2º lugar Lucas Ferreira Gomes (média
final 8,64) e Rodrigo Tadeu Pereira da Costa desclassificado. Após análise e discussão, o parecer final foi
homologado por unanimidade. Prof. William Junior do Nascimento propôs o envio de dois
encaminhamentos à PROGEPE: que nos editais conste a natureza da vaga e o prazo previsto do contrato,
e que no momento da análise dos currículos, seja analisado somente os úl�mos 5 anos.
Encaminhamentos aprovados por unanimidade. 7) CSEx Aprovações ad referendum Comitê de Extensão.
7.1 Relatório Final - I Ciclo de Palestras da Regional 11 da SBMAC. Evento: Prof.
Juliana Verga Shirabayashi. Parecer: Prof. William Rodrigues dos Santos. Aprovado. 7.2 Curso de Extensão
(Sem Fonte de Receita): Mestres da edição! Prof. Simão
Nicolau Stelmastchuk. Aprovado. 8) 23075.056587/2020-95 Contrato UFPR e FUNPAR com a finalidade
de dar apoio à gestão administra�va, financeira e operacional à consolidação do Laboratório de
Modelagem e Simulação de Sistemas (LaMSS). Pedido de Vistas: Prof. William Junior do Nascimento. Prof.
William realizou a leitura do parecer, concluindo com a sugestão que o ponto fosse re�rado de pauta para
que o processo fosse readequado. Após a leitura, Prof. William Rodrigues dos Santos realizou
esclarecimentos, em resposta às colocações do relator. Prof. William Junior do Nascimento e Prof. Leda
Maria Saragio�o Colpini realizaram observações sobre o processo, e apontamentos sobre procedimentos
da Universidade. Após discussão, foi proposto duas deliberações: I - Aprovação do contrato, conforme
parecer favorável emi�do pelo Conselheiro Carlos Henrique Wachholz de Souza, já
apresentado ao Conselho; II – Parecer emi�do pelo Prof. William Junior do Nascimento, que se
manifestou contrário à formatação do projeto atual. Foi solicitado que se realizasse votação nominal,
sendo realizada com o seguinte resultado: William Rodrigues dos Santos, Leda Maria Saragio�o Colpini,
Helena Macedo Reis e José Eduardo Padilha de Souza votaram na deliberação I; e William Junior do
Nascimento e Yhann Hafael Trad Perandré, a favor da deliberação II, sendo aprovado o parecer favorável
ao contrato entre UFPR e Funpar com a finalidade de dar apoio à gestão administra�va, financeira e
operacional à consolidação do Laboratório de Modelagem e Simulação de Sistemas (LaMSS). O professor
William Rodrigues dos Santos será o coordenador do projeto, enquadrado como Projeto de
Desenvolvimento Ins�tucional, conforme Plano de Desenvolvimento Ins�tucional da UFPR e prestação de
serviços, confome resolução 36/04-COUN e terá a duração de 36 meses. Foi aprovado também o plano
de aplicação do plano de trabalho, e o desembolso total será no valor de R$ 497.800,00 (quatrocentos e
noventa e sete mil e oitocentos reais durante o prazo de vigência do contrato, sendo R$ 74.670,00
(setenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais) para ressarcimento dos custos operacionais da
Fundação. A equipe técnica será composta pelos professores William Rodrigues dos Santos, que receberá
uma bolsa de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), Giancarlo Alfonso Lóvon Canchumani e André
Luiz Gazoli de Oliveira, que receberão R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais, cada um),
não havendo conflito em relação à compa�bilidade de horários entre suas a�vidades acadêmicas
desenvolvidas na UFPR e as a�vidades referentes ao respec�vo projeto, de acordo com os Planos
Individuais de Trabalho de cada docente, documentos SEI 3601414, 3601418 e 3601421. Não haverá
contribuição de pessoas �sicas externas. O fiscal indicado para o projeto foi o Prof. Marcelo José da
Silva. Projeto aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Patrícia das Graças Guimarães, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.   

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DAS GRACAS GUIMARAES,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 10/11/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PADILHA DE SOUSA, DIRETOR
DO CAMPUS JANDAIA DO SUL, em 10/11/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ GAZOLI DE OLIVEIRA, VICE-
DIRETOR(A) DO CAMPUS AVANCADO DE JANDAIA DO SUL - JA, em 10/11/2021, às
11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/11/2021, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM JUNIOR DO NASCIMENTO,
COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS, em
10/11/2021, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HELENA MACEDO REIS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/11/2021, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEDA MARIA SARAGIOTTO COLPINI,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/11/2021, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE WACHHOLZ DE SOUZA,
COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA AGRICOLA, em 10/11/2021, às 15:25,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIANCARLO ALFONSO LOVON CANCHUMANI,
VICE / SUPLENTE COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE
ENGENHARIA DE PRODUCAO) - JA, em 10/11/2021, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTACAO, em 11/11/2021, às 10:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3712834 e o
código CRC 0294FFEC.
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