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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS,
REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quarenta minutos, em
encontro on-line, na plataforma Microso� Teams, 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 par�cipação dos(as) docentes: Ana Cláudia Nogueira Mula�, Bárbara Cândido Braz,
Carlos Eurico Galvão Rosa, Douglas Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer, Marcelo Valério, Simão
Nicolau Stelmastchuk e Valquíria de Moraes Silva. Representação discente presente com a aluna Isadora
Semensato Razaboni. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza.
Ausência jus�ficada: Le�cia Saragio�o Colpini. Ausência não jus�ficada: Jair da Silva e Hercília Alves
Pereira de Carvalho. Afastamento de saúde: Janete de Paula Ferrareze Silva. Em licença capacitação:
Gisele Strieder Philippsen. Expediente: foi APROVADA, por unanimidade, a ata da 58ª reunião ordinária.
Antes do início da discussão dos pontos de pauta, o coordenador do curso, presidente da reunião,
solicitou a re�rada do ponto de pauta que discu�ria a aprovação dos PRIC - Plano de Recuperação de
Integralização Curricular. O pedido foi devidamente jus�ficado pelo professor e acolhido pelo colegiado.
Ordens do dia: 1) DELIBERAÇÃO SOBRE VAGA ENSINO DE QUÍMICA: o professor William Junior do
Nascimento apresentou de forma resumida as discussões sobre o tópico realizadas no NDE (Núcleo
Docente Estruturante). Tal relato expôs as possibilidades de dar encaminhamento a um aproveitamento
de concurso de outra ins�tuição, a de acolher um pedido de redistribuição de um servidor docente de
outra ins�tuição federal de ensino e, por úl�mo, a viabilidade da organização de outro certame. Após
acalorado debate, registrado na gravação do encontro, com dificuldade de chegar a uma decisão, o
encaminhamento aprovado foi o de levar o tema ao conselho diretor. 2) FUNCIONAMENTO DO CURSO
PERÍODO NOTURNO: O professor William Junior do Nascimento descreveu, em síntese, a solicitação feita
à direção de funcionamento de unidades de atendimento do campus até 21h30 (no mínimo) a fim de
atender o público noturno. Registrado no processo SEI 23075.003263/2022-16.  O professor William
Junior do Nascimento leu as respostas das duas, entre as três unidades que foram no�ficadas pela
direção, a saber: UAC – Unidade de Apoio Acadêmico e Biblioteca, sendo que a terceira, UAPS – Unidade
de Apoio Psicossocial, até a data não havia respondido ao processo. O professor Simão Nicolau
Stelmastchuk sublinhou o seu entendimento sobre a importância da preocupação. A Biblioteca elencou a
falta de pessoal para estender o atendimento. Neste caso o encaminhamento consensual do colegiado foi
de insis�r na demanda, cobrando da direção meios para a garan�a do atendimento por parte da referida
unidade. No que se refere a UAC – Unidade de Apoio Acadêmico, o memorando que a unidade emi�u,
em resposta ao pedido de informações da direção, foi deba�do entre o colegiado. Após discordâncias
pontuais e encaminhamento de votação, foi acolhido pela maioria as alterna�vas de atendimento
indicadas pela unidade,  as quais serão devidamente alinhavadas com entre coordenação e direção, bem
como avaliadas constantemente a fim de não prejudicar o atendimento da comunidade acadêmica,
sempre tomando por base os encaminhamentos definidos no calendário acadêmico, documento que
rege todos os trâmites do gerenciamento envolvido nos serviços oferecidos pela unidade. No caso da
UAPS – Unidade de Apoio Psicossocial, como não houve nenhuma resposta, ficou a coordenação
responsável por cobrar um posicionamento da direção em relação a referida unidade. 3) REGIMENTO
TCC: O professor William Junior do Nascimento, coordenador do curso, apresentou o texto modificado
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pelo  NDE – Núcleo Docente Estruturante, sendo que o teor da alteração já havia sido autorizada pelo
colegiado em reunião anterior. A alteração foi referendada por unanimidade e o texto enviado para
subs�tuição no site do curso. 4) REGIMENTO ATIVIDADES FORMATIVAS: O professor William Junior do
Nascimento, coordenador do curso, apresentou o texto modificado pelo  NDE – Núcleo Docente
Estruturante, sendo que o teor da alteração já havia sido autorizada pelo colegiado em reunião anterior.
A alteração foi referendada por unanimidade e o texto enviado para subs�tuição no site do curso. 5)
PROVAR 2021/22: O professor William Junior do Nascimento apresentou a discussão em relação ao
PROVAR – Programa de Ocupação de Vagas Remanescentes, processo SEI: 23075.002312/2022-01. O
encaminhamento indicado a ser seguido pelo coordenador foi 01 vaga “reintegração de ex-aluno”, 01
vaga “complementação de estudos”, 01 vaga “aproveitamento de ensino superior”. Totalizando a oferta
de 3 vagas na referida edição do programa. Informes e comunicados: a) FDA 2020 Modalidade 3
Extensão: compras concluídas. O professor Marcelo Valério fez breve inventário dos itens adquiridos
ressaltando a passo qualita�vo alcançado com os produtos. b) Coordenação do NTE-Teia e sua
importância para as ações do curso. Os professores Marcelo Valério e Simão Nicolau Stelmastchuk
fizeram coro ao destacarem a importância do trabalho do NTE-Teia. Para tal, traçaram uma retrospec�va
do trabalho da equipe, destacando a necessidade de se dar con�nuidade na par�cipação do curso no
referido núcleo. c) AD REFERENDUM: atos pra�cados pela coordenação: 2º trancamento de curso do
aluno THIAGO PEREIRA FORTE, GRR20192355, do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, SEI:
23075.054157/2021-10. solicitação de equivalências em disciplinas, da aluna LILIAN CHARLEAUX
MENDES, GRR20210225, SEI: 23075.054179/2021-80. Solicitação de equivalência de disciplinas do aluno
ANDRÉ LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS, GRR20210226, SEI: 23075.054105/2021-43, solicitação de
equivalência de disciplinas da aluna GILLIANE RUBIA ZIGANTE DE ALMEIDA, GRR20210228, SEI:
23075.054164/2021-11. d) Desligamento do colegiado do representante dos TAE. O secretário da
reunião, Rafael Policeno de Souza informou o desligamento do colegiado do representante da categoria
dos técnicos administra�vos em educação, José Rafael Rossi, por repe�das ausências não jus�ficadas. O
secretario informa já ter solicitado à direção a emissão de nova portaria. e) Eleição para coordenação de
curso. O coordenador William Junior do Nascimento trouxe, mais uma vez, informe sobre a proximidade
da nova escolho da coordenação de curso. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor William
Junior do Nascimento, às dezoito horas e vinte e cinco 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.
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