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Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018 foi realizada na sala 07 B da Unidade Alagoas a
primeira reunião do Comitê de Pesquisa e Extensão do Campus Londrina. Estiveram
presentes a Profa. Kátia Socorro Bertolazi que preside o COPE; os membros colegiados
docentes Flavio Navarro Fernandes, Luciana Maria Vieira Pöttker, Karen Cristina Archangelo
Perdigão, Leonardo Carmezini Marques, Roberta Ramos Pinto, Luciana Fernandes de
Oliveira, Omar Arafat Kdudsi Khalil; e os membros TAEs Fabio Alexandre Couto, Jean Carlos
Mendes da Rocha, Camila Mossi de Quadros, e Theo Tanus Salvadori. Às 14h05min foi feita
a primeira chamada da reunião pela presidente Profa. Kátia, com a presença dos membros
Camila, Luciana Pöttker, Jean e Leonardo. Em função do Regimento Interno do COPE, foi
realizada uma segunda chamada às 14h15min, com a presença dos membros supracitados e
os que chegaram: Karen, Fábio, Omar e Flávio, assim, deu-se início oficial à reunião. A
presidente questionou se os projetos finalizados 31/12/2017 devem obter parecer final. A
Normativa interna 002/2013 do Campus Londrina foi lida e debatida pelo grupo. A profa.
Luciana Oliveira chegou. O Prof. Flavio explicou que a Resolução 008/2014 orienta que deve
haver parecer inicial. Diante disso, a presidente definiu que deve ser organizada uma força
tarefa para realizar o levantamento de possíveis pendências documentais, e sendo
encontradas, proceder com a regularização. Após a finalização dos informes, a presidente
justificou a ausência da Profa. Marlene, e a ausência parcial da Profa. Luciana, e passou ao
primeiro item da pauta, relacionado à eleição da vice-presidência do COPE/Campus
Londrina. A Profa. Roberta chegou. O grupo debateu a respeito da pontuação atribuída ao
cargo de vice-presidência do COPE na progressão funcional docente, e foi compreendido
que no documento orienta à atribuição de 5 pontos para cada membro do COPE. O grupo
questionou e discutiu sobre a necessidade de os membros se cadastrarem como
pareceristas ad hoc, e ficou entendido a relevância de todos os membros se cadastrar. O
Prof. Leonardo se candidatou à vice-presidência do COPE/Campus Londrina, e foi eleito por
unanimidade. Passou-se ao segundo item da pauta, definindo-se que a agenda mensal de
reuniões do COPE/Campus Londrina será organizada após a entrega do PTD pelos
docentes, conforme calendário acadêmico 2018 do Campus Londrina. Passou-se ao terceiro
item da pauta, análise, discussão e deliberação a respeito dos novos formulários do
COPE/Campus Londrina, os quais foram numerados de F1 a F8, sendo: F1 – Formulário de
Inclusão de Projetos; F2 – Formulário de Relatórios de Projetos; F3 – Formulário de
Prorrogação, Interrupção ou Reativação de Projeto; F4 – Formulário de Inclusão e Exclusão
de Membros e Alteração; F5 – Formulário de Alteração de Coordenação de Projeto; F6 –
Formulário de Plano de Trabalho Discente; F7 – Critérios de Avaliação de Inclusão de
Projetos; F8 – Critérios de Avaliação de Relatórios de Projetos. A Profa. Luciana precisou
ausentar-se da reunião por motivo de atividades de ensino no Campus Londrina. O servidor
Theo chegou. A presidente explicou que pode vir a existir novos formulários, conforme a
necessidade, expansão e desenvolvimento dos trabalhos do COPE/Campus Londrina. Todos
os formulários denominados anteriormente foram aprovados, e seguem para a publicação na
página institucional do IFPR/Campus Londrina. A servidora Camila precisou ausentar-se da
reunião em decorrência de atividades institucionais relativas à Biblioteca do Campus

Londrina – Unidade Alagoas. Foi sugerido complementar no formulário de inclusão de projeto
observação a respeito da inclusão de estudantes já na fase da submissão do projeto. A
presidente do COPE/Campus Londrina sugeriu adiar a entrega dos relatórios parciais em 60
dias, de forma que pesquisadores e extensionistas tenham tempo hábil para adequar-se aos
novos formulários, e para que o COPE/Campus Londrina possa realizar o trabalho de
divulgação, e esclarecimentos informativos dos novos procedimentos que entraram em
vigência a partir do Comunicado interno 001/2018, publicado em 29 de janeiro de 2018, pela
Direção Geral do Campus Londrina, o qual formalizou a implementação do novo regimento
interno do COPE/Campus Londrina. O servidor Fábio Couto solicitará junto à chefia imediata
da Seção de Gestão de Pessoas do Campus Londrina carga horária para auxílio em funções
administrativas do COPE/Campus Londrina. As atas do COPE deverão ser publicadas na
página institucional do IFPR/Campus Londrina resguardando o direito ao acesso às
informações, e transparência em relação às decisões deliberadas nas reuniões desse
colegiado que atua como órgão de assessoramento da Direção de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação do Campus Londrina. A presidente abre a todos a oportunidade para a
comunicação dos membros. O Prof. Flavio confirmou que o Campus Londrina sediará o
Se2pin 2018; além disso, pediu a colaboração dos integrantes do COPE/Campus Londrina
para ler e enviar sugestões a respeito da Minuta de Regulamento das Atividades de Extensão
do IFPR. As contribuições e sugestões podem ser enviadas para o email diext.proepi@ifpr.edu.br, até 09 de março de 2018. Não havendo quaisquer outras
comunicações, a presidente agradeceu a presença dos membros e finalizou a reunião às
15h35min.Sendo assim, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Kátia Socorro
Bertolazi, a presente ata, assinada por todos os presentes já supracitados.
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