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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CUR SO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA EM 24 DE  SETEMBRO DE 
2014. 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às treze horas e 
quinze minutos, na sala 51 do prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do 
Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão 
foi presidida pelo coordenador do curso, Professor William Junior do Nascimento, 
com a participação dos docentes Juliana Verga Shirabayashi, Maytê Gouvêa Coleto 
Bezerra, Ana Claudia Nogueira, Marcelo Valério, Leda Maria Saragiotto Colpini, Ro-
bertino Mendes Santiago Junior, André Luiz Gazoli de Oliveira e Rafael Germano 
Dal Molin Filho. Presentes também os Técnicos-Administrativos Leonardo Saque 
Hecko e Simone Nairne e o representante discente Rone Cleison Souza de Oliveira. 
Registraram-se as ausências de Roberto Pettres, Vander Silva Alves e Aline Costa 
Gonzalez. Justificada a ausência de Carlos Roberto Beleti Junior, devido à licença 
médica. Ordens do dia: 1) ATA: Leitura e aprovação da ata da quarta reunião do 
colegiado, realizada no dia 28 de agosto de 2014. A leitura se deu pelo coordenador 
do curso, sendo aprovada por todos; 2) PID (Programa de Iniciação à Docência): 
a) O PID – sua gestão, seu propósito e a Resolução 91/99 CEPE: O Professor 
Rafael Germano Dal Molin Filho fez a leitura dos principais pontos da Resolução e 
explicação aos demais sobre os procedimentos para aderir ao PID; b) Elencar as 
disciplinas que deverão ser assistidas pelo PID: As disciplinas a serem elenca-
das devem ser as que possuem mais alunos reprovados, e os alunos indicados a 
fazer parte do programa devem ser os que possuem melhor desempenho na disci-
plina, conforme comentou o Professor William Junior do Nascimento; c) Indicação 
de dois representantes para a comissão local de ges tão: Foram indicados para 
compor essa comissão os professores Robertino Mendes Santiago Junior e Rafael 
Germano Dal Molin Filho, sendo a indicação aprovada por unanimidade; 3) Mobili-
dade Acadêmica:  Indicação de membro(os) para o estudo e posterior apresentação 
sobre o modelo de gestão e operação da Mobilidade Acadêmica entre a UFPR e as 
demais instituições de ensino superior. A Professora Leda Maria Saragiotto Colpini 
explicou que o Diretor do campus deve indicar por meio de ofício, os membros, de 
duas a três pessoas, e só pode ser composta por docentes. O colegiado indicou os 
professores André Luiz Gazoli de Oliveira e Leda Maria S. Colpini para compor a 
Comissão de Mobilidade Acadêmica. O Professor André se encarregou de encami-
nhar e-mail ao diretor do Campus, Professor Roberto Pettres, solicitando a formali-
zação da comissão, todos concordaram; 4) Procedimentos para análise e aprova-
ção de estágio probatório: O Professor William Junior do Nascimento explicou co-
mo se dá a avaliação e aprovação no estágio probatório. Em destaque, a banca que 
faz a avaliação, composta por um representante indicado pela PROGEPE (Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas), um docente estável, indicado pela coordenação do 
curso e um docente indicado pela direção do campus. São fatores analisados na 
avaliação a produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, assiduidade e 
a disciplina. O Professor também ficou responsável por redigir um ofício, manifes-
tando a preferência deé que a avaliação seja feita por docentes do próprio campus; 
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5) Aprovação de estágio probatório do Professor Rob erto Pettres: O Professor 
William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado do curso o processo de ava-
liação do estágio probatório do Professor Roberto Pettres. Sendo, após apreciação 
dos membros, aprovado por todos; 6) Revisão da solicitação da Professora Maytê 
referente ao pedido de concessão discutido na reuni ão passada. Foi feita uma 
revisão no pedido de concessão, simplificando-o, a partir das informações que cons-
tam na Portaria 15867/2012-PROGEPE, que normatiza os procedimentos para afas-
tamentos de docentes e técnicos administrativos, e cita que para afastamentos den-
tro do país, inferiores a 30 dias, poderá ser instruído apenas com um ofício endere-
çado à chefia imediata e comprovação do evento que irá participar. Caso o registro 
não seja exigido pela chefia e/ou não for interesse do servidor o controle fica restrito 
à Unidade de Lotação e não há necessidade de envio da informação à 
URFC/PROGEPE; 7) Dia do Professor: Confraternização, local e data: A APUF 
encaminhou convite aos docentes para que possa comemorar seu dia juntamente 
com os colegas da cidade de Palotina ou Curitiba. O convite se estendeu aos famili-
ares. Outra opção dada pela APUF seria que os docentes do Campus Jandaia do 
Sul realizassem sua própria confraternização custeada pela Associação. Ficou defi-
nido que a confraternização será feira na própria região, preferencialmente em Jan-
daia do Sul. Os Professores André Luiz Gazoli de Oliveira e Leda Maria Saragiotto 
Colpini ficaram responsáveis por organizar o evento. 8) Informes gerais: a) PVA – 
(Programa de Voluntariado Acadêmico): PVA – (Programa de Voluntariado Aca-
dêmico): O PVA e a Resolução 76/09 CEPE. O Professor Rafael Germano Dal Molin 
Filho explicou que a Resolução acima mencionada normatiza o Programa de Volun-
tariado Acadêmico de natureza educacional e científica realizado no âmbito da Uni-
versidade Federal do Paraná. Enfatizou que PVA é voluntariado acadêmico, ativida-
de não remunerada de base eminentemente pedagógica de natureza educacional e 
científica, realizada pelo corpo discente, sob a orientação do corpo docente, no âm-
bito da UFPR e que seu objetivo é oportunizar a participação e vivência dos alunos 
de graduação e educação profissional em atividades acadêmicas de natureza edu-
cacional e científica que poderão ser contempladas como Atividade Formativa pelos 
Colegiados de Curso visando à flexibilização curricular. A professora Leda informou 
que os docentes também recebem certificação ao ministrarem o programa; b) Alte-
ração de representante discente no colegiado. Sai como representante titular a dis-
cente Ester Zitei Pinto e o suplente Rone Cleison Souza de Oliveira passa a ser o 
titular, como suplente fica o discente Lucas Pereira Arruda; c) A importância da pre-
sença nas reuniões de colegiado por parte de seus membros e contagem de faltas 
sem justificativa nas mesmas. Foi discutida a necessidade da representação por to-
das as categorias, e também foi discutido a respeito do número de faltas toleradas e 
possíveis sanções e/ou medidas a serem tomadas futuramente; d) Administração 
do Campus: Os docentes ressaltaram a necessidade de organização da distribuição 
administrativa do Campus sob a alegação de que ora uma função é realizada por um 
servidor, ora por outro. Que tal assunto deverá ser apresentado em reunião futura 
como item de pauta.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente William Junior do 
Nascimento, às treze horas e cinquenta e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual 
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eu, Leonardo Saque Hecko, Secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por 
mim, pelo Presidente e demais presentes. 
Secretário – Leonardo Saque Hecko _____________________________________ 

Presidente  – William Junior do Nascimento  ________________________________ 
 
Docente Colegiado – Maytê Gouvêa Coleto Bezerra ________________________ 
 
Docente Colegiado – Marcelo Valério ____________________________________ 
 
Docente Colegiado – Juliana Verga Shirabayashi ___________________________ 
 
Docente Colegiado –  Ana Claudia Nogueira _______________________________ 
 
Docente Colegiado -  Leda Maria Saragiotto Colpini__________________________ 
 
Docente Colegiado -  Robertino Mendes Santiago Junior______________________ 
 
Docente  – André Luiz Gazoli de Oliveira___________________________________ 
 
Docente -  Rafael Germano Dal Molin Filho_________________________________ 
 
Discente –  Rone Cleison Souza de Oliveira________________________________ 
 
Técnica Administrativa  – Simone Nairne_________________________________ 
 
 


