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ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

2019. 3 

Aos vinte e seis dias do mês de 4 

minutos, na sala B204, no prédio da UFPR, 5 

reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi 6 

presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a 7 

participação dos(as) docentes:8 

Douglas Soares de Oliveira, Eduardo Ce9 

Eduardo Padilha de Sousa10 

Nascimento e Valquíria de Moraes11 

Educacionais Rafael Policeno de Souza, 12 

discente Daiara Calvo Blaques13 

Leticia Saragiotto Colpini14 

Rosa. Expediente: foi APROVADA, por unanimidade, a seguinte Ata:15 

Reunião Ordinária. Ordens do dia16 

Soares de Oliveira apresentou a leitura do seu parecer17 

foi favorável, inicialmente coordenado pelo professor18 

atualmente sob coordenação da professora19 

no SEI tramitou e pode ser consultado com o seguinte número20 

81, que contém, entre  diversos 21 

e 2008556), composição da equipe técnica,22 

coordenador (1543183 e23 

1800455), minuta (2005632) e plano de trabalho (1543499).24 

Simão Nicolau Stelmastchuk25 

APROVADO por unanimidade26 

COMISSÃO SIEPE/201927 

de docentes para compor comissão da SIEPE. Apresentaram28 

seguintes professores: 29 

Marcelo Valério. Os nomes dos referidos docentes foram APROVADOS por 30 

unanimidade. 3) GRADE HORÁRIA31 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk32 

Após breves comentários dos presentes, foi colocado em votação o ponto de pauta, 33 

sendo a grade apresentada APROVADA por unanimidade.34 

COMISSÃO PARA ELABORAR NOVO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO:35 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk36 

processo de aprovação do novo regimento. O professor 37 

Sousa pediu a palavra e discorreu 38 

assunto. O professor William Junior do Nascimento39 

retomado para o encaminhamento da comissão que irá elaborar o novo 40 

funcionamento do colegiado, uma vez que o regimento já hav41 

outra instância da universidade. O professor 42 

solicitação e colocou em pauta o encaminhamento dos nomes. Sendo apresentados 43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 26

dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 
, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi 
presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a 

docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, 
s Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer, Gisele Strieder Philippsen

Eduardo Padilha de Sousa, Landir Saviniec, Marcelo Valério
Valquíria de Moraes Silva. Ainda presente o Técnico em Assun

ais Rafael Policeno de Souza, o discente Lucas Muller Ribeiro Viana
discente Daiara Calvo Blaques. Ausências justificadas dos docentes:
Leticia Saragiotto Colpini, Hercília Alves Pereira de Carvalho e Carlos Eurico Galvão 

foi APROVADA, por unanimidade, a seguinte Ata:
Ordens do dia: 1) PROJETO JAMEL: O professor 

apresentou a leitura do seu parecer referente ao projeto
inicialmente coordenado pelo professor Eduardo César Meurer

atualmente sob coordenação da professora Valquíria de Moraes Silva
no SEI tramitou e pode ser consultado com o seguinte número 23075.071541/2018

diversos documentos, o mérito do projeto (1436730, 1436931 
e 2008556), composição da equipe técnica, indicação de servidor para atuar como 

e 1543429), PITS dos docentes relacionados (1543870 e 
5632) e plano de trabalho (1543499).  Ao final o professor 

Simão Nicolau Stelmastchuk colocou o parecer em votação sendo o mesmo 
APROVADO por unanimidade. 2) ESCOLHA DE DOCENTES PARA COMPOR 
COMISSÃO SIEPE/2019: A professora Bárbara Cândido Braz demandou a 
de docentes para compor comissão da SIEPE. Apresentaram
seguintes professores: Eduardo Cesar Meurer, Jair da Silva,

. Os nomes dos referidos docentes foram APROVADOS por 
GRADE HORÁRIA DO CURSO A PARTIR DO 2° ANO

professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou a disposição da grade horária. 
Após breves comentários dos presentes, foi colocado em votação o ponto de pauta, 
sendo a grade apresentada APROVADA por unanimidade. 4) NOVO REGI
COMISSÃO PARA ELABORAR NOVO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO:

Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou breve contextualização 
processo de aprovação do novo regimento. O professor José Eduardo Padilha de 

pediu a palavra e discorreu sobre o tema, também descrevendo o histórico do 
William Junior do Nascimento pediu que o ponto fosse 

retomado para o encaminhamento da comissão que irá elaborar o novo 
funcionamento do colegiado, uma vez que o regimento já havia sido e

ncia da universidade. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk
solicitação e colocou em pauta o encaminhamento dos nomes. Sendo apresentados 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 

, às nove horas e cinco 
Avançado de Jandaia do Sul, 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi 
presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a 

Bárbara Cândido Braz, 
Gisele Strieder Philippsen, José 

Marcelo Valério, William Junior do 
. Ainda presente o Técnico em Assuntos 

Lucas Muller Ribeiro Viana e a 
. Ausências justificadas dos docentes: Jair da Silva, 

Carlos Eurico Galvão 
foi APROVADA, por unanimidade, a seguinte Ata: a) 48ª 

O professor Douglas 
referente ao projeto, o qual 
Eduardo César Meurer e 

Valquíria de Moraes Silva, cujo processo 
23075.071541/2018-

documentos, o mérito do projeto (1436730, 1436931 
indicação de servidor para atuar como 

), PITS dos docentes relacionados (1543870 e 
Ao final o professor 

colocou o parecer em votação sendo o mesmo 
ESCOLHA DE DOCENTES PARA COMPOR 

demandou a escolha 
de docentes para compor comissão da SIEPE. Apresentaram-se os nomes dos 

, Jair da Silva, Landir Saviniec e 
. Os nomes dos referidos docentes foram APROVADOS por 

DO CURSO A PARTIR DO 2° ANO: O 
apresentou a disposição da grade horária. 

Após breves comentários dos presentes, foi colocado em votação o ponto de pauta, 
NOVO REGIMENTO E 

COMISSÃO PARA ELABORAR NOVO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO: O 
breve contextualização sobre o 

José Eduardo Padilha de 
sobre o tema, também descrevendo o histórico do 

pediu que o ponto fosse 
retomado para o encaminhamento da comissão que irá elaborar o novo 

ia sido enviado para 
Simão Nicolau Stelmastchuk acolheu a 

solicitação e colocou em pauta o encaminhamento dos nomes. Sendo apresentados 
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os seguintes: Douglas Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer, Simão Nicolau 44 

Stelmastchuk e William Junior do Nascimento45 

DE REUNIÕES: Tendo em vista a alteração do regimento, foi necessário rever o 46 

calendário de reuniões, considerando47 

no início e outra ao fin48 

(quinta-feira) e 12/12 (quinta49 

6) APARELHOS ELETRÔNICOS LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 50 

PEDAGÓGICAS: O professor 51 

a utilização e guarda dos equipamentos eletrônicos do Laboratório de Práticas 52 

Pedagógicas. O professor ressaltou, especificamente, que os últimos dois 53 

computadores recebidos eram de grande valor, sendo que 54 

do servidor que possui os mesmos sob seu patrimônio, no caso, 55 

Bárbara Cândido Braz. 56 

necessidade de guarda, mas também de prover o uso aos alunos, foi proposto que 57 

os computadores fiquem58 

alternativas, pelos demais professores59 

discutida. O encaminhamento foi APROVADO por unanimidade. 60 

OBRIGATÓRIO PARA ALUNOS DO 1° ANO61 

Stelmastchuk apresentou 62 

para estágio (cursando o primeiro semestre). Após verificarem que a referida aluna 63 

já possuía magistério (nível médio) e que a mesma iria atuar como auxiliar em 64 

escola de educação infantil65 

sendo observado que será feito acompanhamento de seu relatório de estágio 66 

(comum a todos os pedidos) para possível delibera67 

essa solicitação). Também fica registrado que novos pedidos de alunos 68 

cursando o primeiro semestre deverão ser submetidos ao colegiado (enquanto não 69 

seja reformulado o item que trata de estágio no regimento)70 

Concessão ao Prof. Marcelo Valério para71 

de Ensino de Biologia, entre os dias 14 e 18 de outubro de 2019, no Campus da 72 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria 73 

(o evento ocorre entre os dias 15 e 17)74 

unanimidade. Comunicados:75 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk76 

PRPPG. O documento versa sobre a necessidade dos docentes manterem seus 77 

respectivos currículos Lattes atualizados, bem como a necessidade de lançarem 78 

corretamente os Projetos de Pesquisa e 79 

sublinhada a importância de os docentes terem atenção para este informe. 80 

mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 81 

doze horas e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno82 

Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 83 

presentes. 84 

Secretário – Rafael Policeno
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Douglas Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer, Simão Nicolau 
William Junior do Nascimento. 5) ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO 

Tendo em vista a alteração do regimento, foi necessário rever o 
calendário de reuniões, considerando-se o previsto como obrigatório de uma reunião 
no início e outra ao final do semestre, apresentou-se as seguintes datas: 15/08 

feira) e 12/12 (quinta-feira). As datas foram APROVADAS por unanimidade.
APARELHOS ELETRÔNICOS LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk trouxe a discussão 
a utilização e guarda dos equipamentos eletrônicos do Laboratório de Práticas 

O professor ressaltou, especificamente, que os últimos dois 
computadores recebidos eram de grande valor, sendo que fica sob responsabilidad
do servidor que possui os mesmos sob seu patrimônio, no caso, 

 Após amplo debate, destacando as ponderações sobre 
guarda, mas também de prover o uso aos alunos, foi proposto que 

quem na sala da coordenação, porém, estão sendo 
pelos demais professores, a fim de alterar e melhorar 

. O encaminhamento foi APROVADO por unanimidade. 
PARA ALUNOS DO 1° ANO: O professor

apresentou uma situação específica de uma aula que solicitou saída 
para estágio (cursando o primeiro semestre). Após verificarem que a referida aluna 
já possuía magistério (nível médio) e que a mesma iria atuar como auxiliar em 
escola de educação infantil foi APROVADO o deferimento da solicitação da aluna, 
sendo observado que será feito acompanhamento de seu relatório de estágio 
(comum a todos os pedidos) para possível deliberação da renovação (caso haja 

mbém fica registrado que novos pedidos de alunos 
cursando o primeiro semestre deverão ser submetidos ao colegiado (enquanto não 
seja reformulado o item que trata de estágio no regimento) 8) CONCESSÕES: a) 

Prof. Marcelo Valério para participação no IX Encontro Regional Sul 
de Ensino de Biologia, entre os dias 14 e 18 de outubro de 2019, no Campus da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria -
(o evento ocorre entre os dias 15 e 17). A concessão foi 

Comunicados: 1) Projetos de Pesquisa: confecção e aprovação: 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk fez informe da Instrução Normativa nº3 da 

PRPPG. O documento versa sobre a necessidade dos docentes manterem seus 
ículos Lattes atualizados, bem como a necessidade de lançarem 

corretamente os Projetos de Pesquisa e as publicações a eles relacionados. Foi 
sublinhada a importância de os docentes terem atenção para este informe. 
mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 

horas e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno
, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________
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Douglas Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer, Simão Nicolau 
ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO 

Tendo em vista a alteração do regimento, foi necessário rever o 
se o previsto como obrigatório de uma reunião 

se as seguintes datas: 15/08 
feira). As datas foram APROVADAS por unanimidade. 

APARELHOS ELETRÔNICOS LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 
trouxe a discussão sobre 

a utilização e guarda dos equipamentos eletrônicos do Laboratório de Práticas 
O professor ressaltou, especificamente, que os últimos dois 

sob responsabilidade 
do servidor que possui os mesmos sob seu patrimônio, no caso, da professora 

destacando as ponderações sobre a 
guarda, mas também de prover o uso aos alunos, foi proposto que 

a sala da coordenação, porém, estão sendo articulados 
, a fim de alterar e melhorar a questão aqui 

. O encaminhamento foi APROVADO por unanimidade. 7) ESTÁGIO NÃO 
O professor Simão Nicolau 

uma situação específica de uma aula que solicitou saída 
para estágio (cursando o primeiro semestre). Após verificarem que a referida aluna 
já possuía magistério (nível médio) e que a mesma iria atuar como auxiliar em uma 

APROVADO o deferimento da solicitação da aluna, 
sendo observado que será feito acompanhamento de seu relatório de estágio 

ção da renovação (caso haja 
mbém fica registrado que novos pedidos de alunos que estejam 

cursando o primeiro semestre deverão ser submetidos ao colegiado (enquanto não 
) CONCESSÕES: a) 

participação no IX Encontro Regional Sul 
de Ensino de Biologia, entre os dias 14 e 18 de outubro de 2019, no Campus da 

- Rio Grande do Sul 
. A concessão foi APROVADA por 

Projetos de Pesquisa: confecção e aprovação: 
fez informe da Instrução Normativa nº3 da 

PRPPG. O documento versa sobre a necessidade dos docentes manterem seus 
ículos Lattes atualizados, bem como a necessidade de lançarem 

as publicações a eles relacionados. Foi 
sublinhada a importância de os docentes terem atenção para este informe. Nada 
mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 

horas e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno de 
, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 

___________________________________  
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Presidente – Simão Nicolau Stelmastchuk

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati

Docente – Bárbara Cândido Braz:

Docente – Douglas Soares de Oliveira:

Docente – Eduardo César Meurer:

Docente - Gisele Strieder 

Docente – José Eduardo Padilha de Sousa:

Docente – Landir Saviniec

Docente – Marcelo Valério:

Docente – William Junior do Nascimento:

Docente – Valquíria de Moraes Silva

Discente – Daiara Calvo Blaques

Discente – Lucas Muller Ribeiro Viana
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Simão Nicolau Stelmastchuk:  ________________________________

Ana Cláudia Nogueira Mulati: ________________________________

Bárbara Cândido Braz: ________________________________

Douglas Soares de Oliveira: ________________________________

Eduardo César Meurer: ________________________________

Gisele Strieder Philippsen:____________________________________

José Eduardo Padilha de Sousa: ________________________________

Landir Saviniec: ________________________________

Marcelo Valério: ________________________________

William Junior do Nascimento: ________________________________

Valquíria de Moraes Silva ________________________________

Daiara Calvo Blaques ________________________________

Lucas Muller Ribeiro Viana ________________________________
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