
 

 

Candidatura ao Conselho Superior – CONSUP 

Docente – José Roberto Herrera Cantorani 

 

Licenciatura de Atuação Plena em Educação Física pela Universidade Estadual de 

Ponta Grossa - UEPG.  

Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - 

UEPG.  

Doutorado em Educação Física, na área Atividade Física Adaptada, pela Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP. 

Pós-Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná - UTFPR. 

 

 

Sou docente no Campus Registro. Entrei na Instituição no ano de 2015.  

Em companhia de professores que compartilham do mesmo ideal de formação (de qualidade: pautada em 

ensino, pesquisa e extensão), organizamos, em 2016, a 1º Feira de Ciências do Vale do Ribeira – 

FECIVALE, que segue ininterruptamente, e, com vaga direta para a Feira Brasileira de Ciências e 

Engenharia – FEBRACE, para a qual levamos os alunos de forma sistemática. 

Sou Editor em três Periódicos (entre eles, a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia - A2). 

Em 2017 assumo a coordenação do Curso de Logística.  

Em 2017 entro no CONSUP como suplente (fui o único conselheiro suplente a participar assiduamente das 

reuniões do Conselho Superior). 

Em 2017 passo a atuar como professor visitante em Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia - UTFPR. 

 

O objetivo da candidatura é atuar em nome do coletivo e do fortalecimento da Instituição. 

Este objetivo envolve: 

 

 A manutenção de um quantitativo de horas/aula semanais que permita aos professores e à Instituição 

a garantia da continuidade de uma formação pautada em ensino, pesquisa e extensão. 

 Para isso é fundamental Defender a Resolução 109, que garante essa formação ao 

estabelecer o máximo de 12 horas/14 aulas semanais. 

 A ampliação da participação dos servidores nas decisões que lhes dizem respeito. 

 Para isso é fundamental que o Conselho Superior se aproxime da comunidade. Assim 

pretendo atuar, se eleito for. 

 Buscando Dar voz à comunidade. 

 A ampliação da transparência em todos os processos da Instituição. 

 Para isso é preciso Atuar para que procedimentos sejam criados, uniformizados e 

seguidos. 

 Como exemplo, cito a “Planilha de Progressão na Carreira”: 

 Que chega em tempos diferentes aos Campi; 

 Que chega com informações diferentes aos Campi; 

 Que chega com informações diferentes, em tempos diferentes, no mesmo 

Campus. 

 Precisamos de procedimentos definidos, para que tenhamos segurança. 


