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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, a
partir das treze horas e cinquenta e sete minutos, no auditório do
Campus Realeza, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sito
Rodovia PR 182, km 466, em Realeza, PR, foi realizada a
Solenidade de Posse de 2013 do Conselho de Campus pro tempore,
sob a presidência do Professor Jaci Poli. Fizeram-se presentes à
sessão os seguintes Conselheiros Natos: JOSÉ OTO KONZEN
(Diretor Geral), CLÓVIS ALENCAR BUTZGE (Coordenador
Acadêmico), ROZANE MARCIA TRICHES (Coordenadora do curso
de Nutrição), GENTIL FERREIRA GONÇALVES (Coordenador do
curso de Medicina Veterinária), SABRINA CASAGRANDE
(Coordenadora do curso de Licenciatura em Letras), EDUARDO DE
ALMEIDA (Coordenador do curso de Licenciatura em Física),
CLÓVIS PIOVEZAN (Coordenador do curso de Licenciatura em
Química), IZABEL APARECIDA SOARES (Coordenadora do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas), DANIELLE NICOLODELLI
TENFEN (Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências
Naturais) e SÉRGIO ROBERTO MASSAGLI (Coordenador do curso
de pós-graduação lato sensu em Ensino de Língua e Literatura).
Conselheiros Titulares: DAIAN GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA,
ALEXANDRE CARVALHO DE MOURA, CLÓVIS CAETANO,
ÂNGELA DELLA FLORA, PATRÍCIA ROMAGNOLLI, VIVIANE
SCHEIBEL, MARCOS LEANDRO OHSE, CARLOS EDUARDO
CERETO, MAIKEL DOUGLAS FLORINTINO e INÁCIO WERLE. Não
compareceu à reunião por motivos justificados, a Conselheira:
CIBELE MENGEL TORREL KONZEN. O público que esteve presente
se encontra na lista de presença anexa ao documento. A mesa de
honra foi composta pelo Presidente da Solenidade o Coordenador
Administrativo Jaci Poli, pelo Magnífico Reitor Jaime Giolo, PróReitor João Alfredo Braida, Ex coordenador acadêmico Antonio
Marcos Myskiw, Presidente do Conselho Comunitário Inácio José
Werle, nomeado para assumir o cargo de diretor professor José Oto
Konzen e para assumir o cargo de coordenador acadêmico professor
Clóvis Alecar Butzge. Foram registradas a presença das seguintes
autoridades: representando a Deputada Luciana Rafain, o senhor
Luiz Perin, o Prefeito Municipal da cidade de Realeza o senhor Milton
Andreoli, representando a Câmara de Vereadores o senhor Moacir
Marchi Furtado, a Secretária de Assistência Social a senhora
Leocádia Andreoli, a Secretária de Educação a senhora Geraldina
Bedin, representantes da Emater o senhor Cesar Silva, coordenador
regional, o senhor Paulo Renato Tascheto, gerente da Macrorregião,
o senhor Orlei Jair Lopes, gerente da emater e os coodenadores de
curso do Campus. Na sequência todos foram convidados para a
execução do Hino Nacional Brasileiro. O mestre de cerimônias
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Guilherme Augusto Schmidt transferiu a fala para o presidente da
mesa, o Coordenador Administrativo Jaci Poli, para que o mesmo
pudesse conduzir os trabalhos da Sessão Solene do Conselho de
Campus. O presidente saudou a todos e agradeceu pela
participação; disse que a Sessão Solene do Conselho de Campus
tem uma pauta única que é o empossamento dos membros diretivos
do Campus Realeza, sendo o coordenador acadêmico e o diretor;
que os mesmos já estão atuando a praticamente um mês; que neste
dia serão solenemente nomeados e assim oficializado para toda a
comunidade; explicou sobre o momento que se deu as substituições
da direção e do coordenador acadêmico; que a universidade
continua mantendo seus fundamentos principais de se inserir
profundamente na busca da construção do desenvolvimento para
melhorar a qualidade de vida da sua população. Agradeceu aos
dirigentes anteriores o professor João Alfredo Braida e o professor
Antonio Marcos Myskiw que se dedicaram durante os três anos, para
erguer o Campus e deu as boas vindas aos novos dirigentes, que o
trabalho vai continuar; registrou a presença da coordenadora do
Diretório Central dos Estudantes a discente Dioni Angelin. Em
seguida transferiu a fala ao Magnífico Reitor Jaime Giolo. O Reitor
cumprimentou a todos em especial a Administração Pública do
Munícipio de Realeza que recebeu a universidade; falou sobre a obra
do Campus que está destinada a fazer diferença científica, intelectual
e com impactos na organização social e política da região; explicou o
porque da Sessão Solene e do convite feito ao ex diretor e atual PróReitor de Graduação Professor João Alfredo Braida; agradeceu pela
dedicação e trabalho dos ex dirigentes professor João Alfredo Braida
e professor Antônio Marcos Myskiw; disse que os novos dirigentes
José Oto Konzen e Clóvis Alencar Butzge estão assumindo um
conjunto de desafios, porém em condições melhores do que as
anteriores; que existem coisas grandes pela frente para serem
discutidas, conduzidas e realizadas e terão todo o apoio da reitoria e
da comunidade; que estarão trabalhando com o Coodenador
Administrativo o professor Jaci Poli, que foi o primeiro a ser
designado a construção do Campus de Realeza; fez um breve
histórico do início da instalação da universidade, dos avanços da
educação no decorrer dos últimos anos e dos compromissos da
instituição; finalizou dizendo que o Campus de Realeza merece uma
inauguração, pelo menos do bloco A e dos laboratórios e que estará
verificando uma data para contemplar este evento; agradeceu e
desejou uma boa gestão aos novos dirigentes. O presidente lembrou
que o Reitor Jaime Giolo é professor concursado do Campus
Realeza, da disciplina de Políticas Educacionais e Legislação, após
passou a fala para o Pró-Reitor de Graduação João Alfredo Braida
que cumprimentou a todos e agradeceu ao reitor pelo convite para
assumir a Pró-Reitoria de Graduação e pelas palavras à repeito de
seu trabalho; que o desempenho de sua atividade foi sempre
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realizado em grupo, e que cada um dos servidores ao seu modo e
com competência colaboraram para a edificação do Campus;
recordou que o coordenador administrativo Jaci Poli, no ano de 2007,
com mais outras pessoas foi nomeado pelo MEC para fazer parte de
uma comissão, a qual deu o modelo final para a implantação do
projeto da Universidade Federal da Fronteira Sul, e que desde então
vem trabalhando com empenho e dedicação; desejou-o sorte para
seguir os trabalhos daqui para frente; agradeceu ao trabalho do
professor Antonio Marcos Myskiw que fez parte da coordenação
acadêmica e desejou boa sorte na atividade de professor
pesquisador; agradeceu a presença do Inácio Werle e do Luiz Perin,
que junto com o Jaci Poli estiveram a frente nas reinvindicações e
dos trabalhos para trazer uma universidade para esta região; falou
sobre como foi sua participação nos esforços para a vinda da
universidade; que a nova direção estará dando continuidade aos
trabalhos, porém pela sua forma específica de gerir; que os mesmos
tem capacidade de diálogo, tranquilidade e experiência para
continuar o trabalho de implantação da UFFS no Sudoeste do
Paraná; despediu-se dizendo que poderão contar com seu apoio nas
mediações para o diálogo com a região do Sudoeste do Paraná, pois
acredita que após a instalação efetiva do Campus, este será um dos
grandes desafios. Passou-se a fala para o professor Antonio Marcos
Myskiw; que cumprimentou a todos e falou que estes três anos foram
de muito aprendizado; falou de seu trabalho nestes últimos anos; que
sua saída da coordenação acadêmica se deve a sua atividade de
pesquisa; despediu-se desejando um bom trabalho aos novos
dirigentes e oferecendo o seu apoio para o que for necessário.
Passou-se a fala para o presidente do Conselho Comunitário Inácio
José Werle, que cumprimentou a todos e disse que como agricultor
familiar participar deste momento de posse é um orgulho, pois é
participar da construção da universidade, de uma luta do movimento
por uma universidade pública, popular e para um ensino de
qualidade para o desenvolvimento da região; agradeceu a atenção e
o apoio da prefeitura do munícipio de Realeza para com a instituição;
que a universidade tem um desafio de construir um conselho junto
com a comunidade externa, entidades e movimentos e isto é um
desafio; que o ensino público e popular deve traçar um projeto maior
de sociedade mais justa, igualitária; que em reunião com o ex
presidente Lula em Chapecó, quando sugeriram uma universidade
bilíngue devido a aproximação com a Argentina e o Paraguay, o
movimento explicou que o que queriam era uma outra universidade
que suprisse os anseios da comunidade local da região; solicitou que
os novos dirigentes estreitem cada vez mais a relação com a
comunidade externa, com os movimentos que batalharam, que
lutaram para construir esta universidade; falou sobre a expansão da
universidade e que se tem muita coisa ainda a realizar; falou sobre o
projeto da universidade em conjunto com a FETRAF-Sul –
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Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul
do Brasil e MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estará
atendendo em média cinco mil jovens, com o curso de Capacitação
de Jovens em Agricultura Sustentável, Gestão e Inovação
Tecnológica que estarão pensando o desenvolvimento; finalizou
parabenizando os novos dirigentes e solicitando que continue a
relação com a comunidade externa e com os movimentos. Passouse a fala novamente ao Reitor Jaime Giolo para dar início a posse. O
reitor disse que o termo de posse já foi assinado no dia treze de
março de dois mil e treze e que a solenidade só poderia ser feita
neste dia; solicitou uma salva de palmas dos presentes para ratificar
a posse. Passou-se a fala para o coordenador acadêmico Clóvis
Alencar Butzge que cumprimentou a todos e fez algumas
considerações sobre a ausência dos discentes, complementou
dizendo que isto mostra que os desafios são grandes; falou sobre o
PPI – Projeto Pedagógico Institucional da universidade e comentou
três princípios da UFFS, que o faz entender a instituição como uma
universidade diferente das outras, sendo: 1º ser uma universidade
que estabeleça dispositivos de combate às desigualdades sociais e
regionais, incluindo condições de acesso e permanência no ensino
superior, especialmente da população mais excluída do campo e da
cidade; 2º ser uma universidade que tenha como premissa a
valorização e a superação da matriz produtiva existente; 3º ser uma
universidade pública e popular; finalizou falando de sua ação como
coordenador; que estará favorecendo o diálogo da coordenação;
articular o ensino, pesquisa e extensão; pensar a expansão da
universidade considerando a relação entre graduação e pósgraduação; investir no debate curricular buscando concretizar o
projeto pedagógico que prevê a articulação entre os domínios
comum, conexo e específico; garantir a formação incial e continuada
dos discentes; articulação entre comunidade externa e comunidade
acadêmica; encerrou agradecendo aos membros presentes na mesa.
Passou-se a fala para o diretor José Oto Konzen que cumprimentou
a todos em especial aos Conselheiros, que atenderam a solicitação
feita na última Sessão Ordinária, de converter a Sessão do mês de
abril, em uma Sessão Solene que propõe traçar a trajetória do
Campus Realeza; fez algumas ponderações sobre a relação da
comunidade acadêmica com a comunidade externa; falou
brevemente sobre sua trajetória na educação superior; mencionou
que o Campus é uma instituição pequena em comparação ao
número de cursos, docentes, discentes e técnicos administrativos,
porém grande em participação da construção da universidade; que
tem havido sempre boas contribuições nos debates realizados em
âmbito institucional; registrou a participação da comunidade externa,
especificamente as articulações do Conselho Comunitário que vem
produzindo e dos debates que vem realizando, que amplia a
compreensão desta relação entre universidade e sociedade; que o
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conselho é bem atuante, e que estão desenhando um conjunto de
temas para serem discutidos em futuros seminários; comentou sobre
sua participação como coordenador do curso de Ciências Naturais;
que houve um início de debate sobre a expansão, nos debates sobre
o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, onde atuou como
coordenador da comissão, a qual fomentou os debates no Campus;
destacou a necessidade de fortalecer a integração entre os setores
do Campus, de forma a estabelecer um maior equilíbrio no que diz a
relação vertical e horizontal, que construir esta relação é fundamental
para entrar em uma sintonia, inclusive de superar alguns problemas
de comunicação para a construção das políticas; finalizou dizendo
que a indicação do professor Clóvis Alencar Butzge para a
coordenação acadêmica contribuiu para que fosse aceito o convite
de participar da direção do Campus e agradeceu pela indicação feita
pelo reitor, pela confiança depositada nesta nova equipe diretiva e se
comprometeu a trabalhar em prol dos princípios institucionais que
desenham o projeto da instituição, dando continuidade ao trabalho
anteriormente prestado e estender o convite a comunidade
acadêmica e comunidade externa, para que continue fortalecendo a
construção do projeto da universidade em sua plenitude, no âmbito
do ensino, da pesquisa e da extensão. O reitor despediu-se
agradecendo à presença de todos. O presidente finalizou convidando
a todos a participarem no dia vinte e um de maio, em Francisco
Beltrão à partir das nove horas até às dezesseis horas, de um
Seminário promovido pelo Conselho Comunitário do Campus
Realeza, o qual estará realizando um grande debate sobre a Relação
entre a Comunidade e a Universidade e que no dia quinze de junho
acontecerá uma continuidade deste debate na Audiência Pública em
Erechim com a participação de todos os Conselhos Comunitários em
conjunto com o Conselho Estratégico Social. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Sessão às dezesseis horas. Eu, Kátia Cristina
Freiria Batista, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será
assinada por mim e pelo Presidente.

_______________________
Jaci Poli
Presidente

______________________
Kátia Cristina Freiria Batista
Secretária
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