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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022.
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta e seis
minutos, em encontro presencial na sala A101, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura
em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Marcelo
Valério, com a participação dos(as) docentes: vice-coordenadora do curso Ana Cláudia
Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Carlos Eurico Galvão Rosa (até 16h34), Douglas
Soares de Oliveira, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, Leticia Saragiotto Colpini (a
partir das 15h37), Simão Nicolau Stelmastchuk, William Junior do Nascimento e Valquíria de
Moraes Silva Ribeiro (até 16h32). Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael
Policeno de Souza e a representante dos Técnicos-Administrativos em Educação, a Pedagoga
Mariane Ramos de Souza Araujo (até 17h02). Representação discente: Isadora Semensato
Razaboni e Ana Paula Pereira de Oliveira Mozer, (ambas até 16h59). Ausência docente
justificada:  Eduardo Cesar Meurer e Janete de Paula Ferrareze Silva. Em licença
qualificação: Gisele Strieder Philippsen. Expediente: foi apreciada e aprovada, por unanimidade,
a ata da 60ª reunião ordinária. Foram apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as atas das
reuniões extraordinárias 73ª a 76ª. Ordens do dia:1) DELIBERAÇÃO SOBRE O INTEIRO
TEOR DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSOS (PPC) (REFORMULAÇÃO 2023) PARA
SUBMISSÃO AO CONSELHO DIRETOR E POSTERIOR TRAMITAÇÃO (PROGRAD E CEPE)
: O coordenador apresentou o documento elaborado pela Comissão de Reformulação do Curso
e analisado pelo NDE, destacando algumas partes e colocando em votação, por tópicos,
conforme segue: a) Texto do novo PPC (forma e conteúdo de todas as seções obrigatórias ou
n ã o ) ; b ) Anexos (Fluxogramas, Tabelas, Declarações, Regulamentos e demais
documentos); c) Minutas (detalhamento do rol de disciplinas da matriz curricular); d) Fichas 01
(Planos de Ensino de todas as disciplinas da matriz curricular do novo curso). O documento
completo, incluindo todos os tópicos acima mencionados, foi analisado pelos membros e
após ajustes pontuais na redação, finalmente, obteve aprovação unânime. 2) DELIBERAÇÃO
SOBRE ELABORAÇÃO DE PROVA PARA "REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS - EDITAL N.º
38/2022 - CIÊNCIAS EXATAS (FÍSICA/MATEMÁTICA/QUÍMICA) - LICENCIATURA": O
coordenador Marcelo Valério  situou a apresentação da demanda a este Colegiado pelo Núcleo
de Concursos (NC) e sugeriu ao coletivo antecipar deliberação sobre a necessidade ou não de
aplicação de prova prática no âmbito da revalidação de diplomas de migrantes admitidos no
Brasil com visto permanente por razões humanitárias ou portadores do estado de refugiado -
considerando os encaminhamentos feitos pelos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas
dos campus de Palotina e do Litoral. Ressalta o presidente que o NC sinaliza que deve haver
candidato(a) inscrito para revalidação de diploma do curso Licenciatura em Ciências Exatas
(Edital 38/2022) e, mediante o prazo exíguo para elaboração da prova, a ciência pelo colegiado
e deliberação em relação ao formato se faria adequada. Submetido, em regime de votação, foi



decidido, por unanimidade, a desnecessidade de aplicação de prova prática para o referido
edital. Ainda no que se refere ao atendimento do edital, a coordenação indicará nome que
comporá a comissão de elaboração das provas em tempo previsto no documento. 3) ATOS
PRATICADOS PELA COORDENAÇÃO:  Foi submetido ao colegiado o Ad referendum
aprovando ficha 2 JCE106 FÍSICA EXPERIMENTAL I - CEF2022-1 (Oferta específica para
atendimento à integralização da estudante ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA MOZER –
GRR20181889). O referido ato foi homologado por unanimidade. 4) SOLICITAÇÃO DE
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO:  O docente Marcelo Valério apresentou o
pedido instruído e enviado pela Unidade de Apoio Acadêmico (UAC), para deliberar sobre
pedido de solicitação de redução de carga horária das discentes: JÉSSICA DETONI
MELOQUEIRO – GRR20224744 (Física) e LILIAN CHARLEAUX MENDES, GRR20210225
(Matemática). A partir das manifestações dos docentes de alguns(mas) membros(as),
ponderou-se que o pedido (documentação comprobatória, pertinência e mérito) fossem
analisados pela Comissão Orientadora de Estágio (COE) do curso, sendo depois despachados
com aval da coordenação para os professores vinculados as respectivas disciplinas às quais as
discentes pleitearam a redução de carga horária. Sendo o encaminhamento acolhido pela
coordenação e aprovado por unanimidade.  5) APRECIAÇÃO DE PARECER DE
EQUIVALÊNCIA SEI: 23075.037873/2022-13: O docente Marcelo Valério apresentou o pedido
de equivalência do discente Wellington Cardoso Galbiati, GRR20224736, para a  disciplina
Comunicação em Língua brasileira de sinais - LIBRAS. A análise específica foi feita pela
professora Adriana de Moraes Silva. A referida docente procedeu análise após pedido desta
coordenação e orientou que as ementas e carga didática são suficientemente compatíveis para
deferimento. Colocado em regime de votação o colegiado homologou, por unanimidade, a
solicitação de equivalência instruído no processo SEI: 23075.37873/2022-13, mencionado no
título deste item.  6) AUXÍLIO PELOS DOCENTES DA LCE NAS INSCRIÇÕES DO PSS
SEED: O docente Douglas Soares de Oliveira apresentou consulta ao colegiado quanto às
abordagens que recebeu, por parte de alguns discentes, com dúvidas sobre alguma etapas de
processos seletivos em que estão envolvidos. Após as manifestações dos docentes Carlos
Eurico Galvão Rosa, Marcelo Valério, entre outros, bem como da manifestação da
representação discente, houve a proposição de que as entidades estudantis proponham
atividades extraclasses sobre temáticas de interesse do conjunto dos discentes e articulem
convites aos docentes que possam apresentar contribuições nas diferentes áreas, promovendo
com isso mais uma ação que vise alcançar a comunidade externa, viabilizando que tais eventos
possuam vagas abertas aos diferentes públicos que circundam o campus. 7) PARTICIPAÇÃO
NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SNCT (COMISSÃO PARA
PRODUÇÃO DA PROPOSTA):  O coordenador do curso Marcelo Valério apresentou,
novamente, convite ao conjunto do colegiado para participação no referido evento. Ressaltou a
representatividade do mesmo, bem como destacou todas possibilidades que a participação nos
editais promovem em relação ao aporte orçamentário para a promoção de intervenções
qualitativas. Contudo, tendo em vista o calendário apertado e a carga de trabalho atual, não
houve adesão para a etapa de formulação de proposta. Assim, o encaminhamento proposto foi
de a coordenação submeter ao conselho a construção de uma equipe com representantes, pelo
menos, dos cinco cursos e a viabilização da proposta para possibilitar adesão de outros
interessados nas etapas posteriores. O encaminhamento foi acolhido pelo colegiado, além de
referendado o nome da docente Tânia do Carmo Ribeiro como representante do curso de
Licenciatura em Ciências Exatas na comissão a ser criada em caso de acolhimento da proposta
pelo conselho diretor. Informes e Comunicados: a) Cortes orçamentários (previsão de
despesas com prazo exíguo): o docente Marcelo Valério, coordenador do curso, repercutiu as
perdas e impactos do corte orçamentário desenvolvido pela gestão federal do MEC,
demonstrando preocupação com o reflexo disso na nossa instituição e, em específico, no
campus. Assim, fez apelo aos membros do colegiado para a necessidade de máxima atenção
em relação a previsibilidade de alocação de recursos, a fim de garantir o melhor uso dos
recursos e não perder percentuais do montante por apresentação de demanda tardia.  b)
Informações sobre os eventos com participação do curso: I IV Congresso de Licenciaturas



COLI: o coordenador Marcelo Valério informa que o IV COLI já está com site ativo e parte da
programação prevista e disponível para consulta. II V Simpósio de Licenciaturas em Ciências
Exatas e em Computação (SLEC): o professor William Junior do Nascimento apresentou
panorama da organização do evento mencionado, indicando o emprenho na divulgação e
mobilização dos estudantes. Fez pedido aos coordenadores de projetos de extensão para que
apresentem uma estimativa de participação no evento a fim de organizar recursos e logística
para deslocamento ao local de realização. III Fórum das Licenciaturas UFPR: o docente William
Junior do Nascimento apresentou a programação do próximo encontro do Fórum de
Licenciaturas (23 de junho quinta-feira às 19h). O professor lamentou as poucas inscrições até
o momento (apesar da atual e rica temática do encontro). A discente Ana Paula Pereira de
Oliveira Mozer solicitou que o encontro seja gravado, uma vez que ela e alguns dos outros
discentes com interesse nos assuntos estarão em desenvolvimento de suas atividades
profissionais nas respectivas escolas. c) Repercussão das orientações do Procurador
Educacional Institucional (PROGRAD) sobre avaliações INEP/SINAES: O coordenador Marcelo
Valério apresentou o relato da docente Tânia do Carmo Ribeiro, que participou do treinamento
e destacou os principais pontos de atenção que o colegiado e a coordenação irão destinar
esforços após e concomitantemente a finalização do processo de consolidação da aprovação
da reformulação do curso. O coordenador destacou, ainda, os contatos constantes que tem
mantido com o Técnico em Assuntos Educacionais, investido no encargo de Procurador
Educacional Institucional, Edmar Almeida de Macedo. d) Andamento das atividades de
orientação acadêmica: o coordenador Marcelo Valério fez breve destaque para os trabalhos
desenvolvidos pela professora Leticia Saragiotto Colpini e Douglas Soares de Oliveira na
reformulação do regimento do Programa de Orientação Acadêmica do curso. A referida
professora aproveitou para mencionar a participação na formação sobre o tema na última
edição do "Conversas com a PROGRAD" em 20 de junho último. O presidente da sessão,
coordenador Marcelo Valério abriu a palavra para outros informes sobre o tema. O docente
William Junior do Nascimento fez um bom apanhado de seus acompanhamentos dos alunos do
GRR2021, muito embora tenhamos tido, infelizmente, um número considerável de desistências.
Por fim, o coordenador Marcelo Valério sublinhou a importância dos relatos de
acompanhamento nas reuniões ordinárias do colegiado e a necessidade de documentação das
ações da orientação acadêmica, citando, inclusive, abertura de processo SEI destinado a este
fim. e) Oferta de JAN021 LIBRAS em andamento: O professor Marcelo Valério destacou o início
das aulas da disciplina, sobretudo a ampla adesão às aulas presenciais recentemente
realizadas. O docente informa que haverá atividade de Sarau de LIBRAS a ser construído na
disciplina. f ) Envio do PRIC 2022-01: o coordenador Marcelo Valério destacou a finalização e
envio do PRIC 2022-01, descrevendo parte dos encaminhamentos registrados no referido
documento. g ) Situação dos alunos sem matrícula: o coordenador Marcelo Valério solicitou
relato da Unidade de Apoio Acadêmico UAC, em relação aos alunos sem matrícula e com prazo
para perda de registro por abandono. A referida unidade informou o trabalho semestral (letivo)
que faz em relação a todos os alunos dos cinco cursos do campus que são contatados para
regularização de seu vínculo na instituição. h) Destinação de recurso para logomarca do projeto
teste do pezinho (LabFenn): o coordenador Marcelo Valério informa que negociou com o
Comitê Setorial de Extensão (CSEx), a destinação de recursos pleiteada pelos coordenadores
do Laboratório Eduardo Cesar Meurer e Simão Nicolau Stelmastchuk. O coordenador Marcelo
Valério destacou a relevância dos trabalhos do LabFenn e de sua visibilidade para o
campus. Nada mais havendo a tratar, o coordenador do curso, o docente Marcelo Valério, às
dezessete horas e quarenta e seis minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de
Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por ISADORA SEMENSATO RAZABONI, Usuário
Externo, em 09/11/2022, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por WILLIAM JUNIOR DO NASCIMENTO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/11/2022, às 16:35, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JAIR DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 11/11/2022, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA NOGUEIRA MULATI,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/11/2022, às 13:42, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/11/2022, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VALERIO, COORDENADOR DO
CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS, em 29/11/2022, às 08:54, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL POLICENO DE SOUZA, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 29/11/2022, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
4626957 e o código CRC D991F637.

Referência: Processo nº 23075.011126/2022-55 SEI nº 4626957

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

