
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 
 

 
Rua Dr. João Maximiano, 426 – Vila Operária – Jandaia do Sul – PR – CEP 86900-000 – Fone – (43) 3432-4627 

 
                                                                                                                                                     1 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2014. 
Aos vinte e cinco do mês de julho de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta 

minutos horas, na sala 47 do prédio da UFPR, Campus Jandaia do Sul, reuniu-se o 

colegiado do curso de Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo coordenador, 

professor William Junior do Nascimento, com a participação dos docentes Carlos 

Roberto Beleti Junior, Robertino Mendes Santigo Junior, Juliana Verga Shirabayashi, 

Ana Claudia Nogueira e Marcelo Valério. Ainda dos técnicos administrativos Simone 

Naírne e Vander Silva Alves. Leda Maria Saragiotto Colpini, Roberto Pettres e os 

discentes Ester Zitei Pinto e Rone C. S. Oliveira – Ausentes. Ordens do dia: 1) ATA: 

Leitura e aprovação da Ata da segunda reunião do colegiado realizada no dia 06 de 

junho de 2014: A leitura se deu pelo coordenador do curso, tendo a aprovação de 

todos; 2) FDA – Fluxo Contínuo: Aprovação do projeto de pesquisa sob a 

coordenação do Professor Carlos Roberto Beleti Junior intitulado "Complementação 

da bibliografia básica para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus 

Avançado de Jandaia do Sul"; O coordenador do Curso explicou que se trata de um 

projeto inserido no FDA de Fluxo Continuo 2014, Tipo B (Planejamento da Unidade), 

disposto na Modalidade Ensino de Graduação. O projeto foi aprovado por todos. 3) 

Publicização das Atas: Estabelecimento do procedimento de publicização das Atas 

das reuniões em atendimento a Resolução 31/13 COUN. O coordenador explicou 

que a Resolução em questão institui normas para a publicização das reuniões e 

decisões das instâncias deliberativas da Universidade Federal do Paraná; explicou 

ainda que as atas aprovadas a partir da presente reunião estarão acessíveis à 

comunidade interna e externa na página eletrônica da UFPR - Campus de Jandaia 

do Sul. Todos acordaram de que as mesmas deverão ser publicadas a contar de 03 

(três) dias úteis após a aprovação; 4) Aprovação de projetos de extensão 

universitária: a) "Oficina de Informática para iniciantes": Sob a coordenação do 

Técnico Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin: O Professor Marcelo Valério, 

representante do Comitê  explicou que o presente projeto enceta a cultura 

extensionista entre a comunidade acadêmica com a comunidade escolar de Jandaia 

do Sul. O objetivo geral deste projeto é dar oportunidade a crianças e adolescentes 

a terem contato com o mundo da informática, desenvolvendo dessa forma a 

autoestima, o emocional, as relações pessoais e grupais, o intelecto e a criatividade, 

adquirindo autonomia e experiência profissional, tornando-os capazes de adquirirem 

um espaço na vida social e profissional; b) "Sítio Web do Campus da UFPR em 

Jandaia do Sul acessível em LIBRAS." Sob a coordenação do Técnico 
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Administrativo Anderson Rafael Siqueira Nascimento: O coordenador do curso 

explicou que este projeto tem como objetivo tornar o sítio web oficial da UFPR – 

Campus de Jandaia do Sul, acessível para pessoas surdas usuárias da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, tendo acesso a informações inerentes ao âmbito 

universitário, permitindo autonomia à comunidade surda brasileira, por meio de 

vídeos em LIBRAS. Os projetos supramencionados foram aprovados de forma 

unânime; 5) Informes gerais: a) programação e proposta da visita da comissão da 

Pró-reitoria de Extensão nos dias 30 e 31/07; b) processo, portaria e manifestação 

da chefia da seção sobre o afastamento da servidora Aline Gonzalez: O professor 

Marcelo Valério realizou a leitura da Portaria 72/14: "O Pró-reitor de Gestão de 

Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em 

vista a competência que lhe é conferida pela Portaria nº 2.590, de 26 de setembro 

de 1997 e considerando o que consta no processo nº 012274/2014-87, RESOLVE: 

Autorizar a concessão do afastamento parcial da servidora ALINE COSTA 

GONZALEZ – 201638, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório-Área, lotada no 

Laboratório Acadêmico dos Cursos do Campus Avançado de Jandaia do Sul, para 

realizar curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado em Ciências Ambientais, na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Toledo/PR, no período de 09 de abril 

de 2014 a 09 de fevereiro de 2015, com ônus limitado para UFPR". O professor 

Marcelo Valério, no papel de chefia imediata, ressaltou a necessidade de mencionar 

que a referida Portaria foi publicada com data retroativa, tendo prejudicado a 

servidora em seus estudos; que dessa forma, haverá necessidade de compensação 

de horário devendo a mesma se ausentar do Campus em algumas semanas com 

carga horária superior às 16 horas liberadas na Portaria em questão; explicou que 

não haverá prejuízo dos trabalhos já que serão realizados por outras pessoas da 

equipe; c) proposta para novo espaço do laboratório de pesquisa, laboratório de 

ensino e sala de trabalho da equipe de técnicos; d) Resposta ao Oficio da Direção 

no 074/2014-DIR/JA sobre indicação de área e titulação das vinte vagas autorizadas 

pela PROGEPE: Em resposta ao Ofício, os coordenadores dos cursos da UFPR 

Jandaia do Sul informaram as Áreas de Conhecimentos e Titulações para as vinte 

vagas em cumprimento ao solicitado no Ofício no 074/2014-DIR/JÁ. Com o 

consentimento dos colegiados dos cursos, informaram também profissionais 

recomendados para as vagas especificadas. Informaram ainda quais processos já 

foram realizados pela PROGEPE e que, posteriormente, serão definidos os 

conteúdos programáticos das vagas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

William Junior do Nascimento, às quatorze horas e onze minutos, encerrou a reunião, 
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da qual eu, Simone Naírne, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada por 

mim, pelo Presidente e demais presentes. 

Secretária – Simone Naírne __________________________________________ 

Presidente – William Junior do Nascimento  _____________________________ 

 

Docente Colegiado – Carlos Roberto Beleti Junior________________________ 

 

Docente Colegiado – Robertino Mendes Santigo Junior____________________ 

 

Docente Colegiado – Marcelo Valério ___________________________________ 

 

Docente Colegiado – Juliana Verga Shirabayashi __________________________ 
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Técnico Administrativo – Vander Silva Alves _____________________________ 


