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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS,
REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte
e um, às nove horas e três 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�, Carlos Eurico Galvão Rosa, Douglas Soares de Oliveira, Jair da Silva, Le�cia Saragio�o Colpini,
Marcelo Valério. Representação discente presente com as alunas Ana Paula Oliveira Mozer e Isadora
Semensato Razaboni. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza.
Ausência jus�ficada do representante da categoria dos Técnicos Administra�vos em Educação no
colegiado, José Rafael Rossi. Ausências docentes jus�ficadas: Eduardo Cesar Meurer, Gisele Strieder
Philippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Janete de Paula Ferrareze Silva, Simão Nicolau
Stelmastchuk e Valquíria de Moraes Silva. Expediente: foram APROVADAS, por unanimidade, as seguintes
Atas: a) 56ª reunião ordinária. b) 53ª à 64ª reunião extraordinária. Ordens do dia: 1) CONFIRMAÇÃO DE
PROFESSOR COORDENADOR TCC 2021: O professor William Junior do Nascimento submeteu o seu nome
para efe�var os trabalhos de coordenador do TCC na vigência Set/2021 - Set/22. O nome foi aprovado
por unanimidade.  2) CRONOGRAMA TCC 2021: O professor William Junior do Nascimento apresentou
proposta de cronograma para a disciplina, assim definido: De 31/08/21 a 03/09/21 cadastro das áreas de
conhecimento nas quais orientadores e orientadoras aceitarão propostas de orientações para o email
williamjn@ufpr.br Prazo previsto na Res.N° 52/21 CEPE (entre os dias 20 e 24/09). Solicitação de
matrícula na disciplina JCE047 – Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências Exatas I no
SIGA. Em 20/09/21, encontro da coordenação do TCC com orientandos e orientandas para esclarecer as
normas vigentes do TCC Virtual (Teams). Data de 08/10/21 como prazo final para deferimento das
matrículas pela Coordenação do Curso SIGA. Em 08/10/21 prazo final para o aluno ou aluna entregar a
proposta de projeto do TCC para orientador ou orientadora – Primeira Etapa Virtual. Até 05/11/21 prazo
final para o aluno ou aluna entregar o projeto do TCC para orientador ou orientadora – Segunda Etapa
Virtual. Até 23/12/21 prazo final para o aluno ou aluna realizar a apresentação e entregar a primeira
versão do TCC I para orientador ou orientadora – Terceira Etapa Virtual. Até 16/01/22 prazo final para
orientador ou orientadora entregar nota e frequência atribuída para JLC018 – Trabalho de Conclusão de
Curso I. Entre 31/01 e 02/02/22 prazo previsto Res.N° 52/21 CEPE Solicitação de matrícula na disciplina
JCE052 – Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências Exatas II, apenas para os aprovados
em JCE047 –Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências Exatas I SIGA. Até 25/02/22
prazo final para deferimento das matrículas pela Coordenação do Curso SIGA. Até 31/03/22 prazo final
para orientador ou orientadora indicar os membros da banca examinadora. Homologação pelo Colegiado
em outubro até 14 dias corridos antes da defesa prazo final para o aluno ou aluna entregar a versão
defini�va do TCC para orientador ou orientadora – Quarta Etapa Virtual. De 11/04/22 a 07/05/22 período
para realização das defesas de TCC – Quinta etapa. 18/05/22 prazo final para o aluno ou aluna entregar a
versão final do TCC conforme indicado pela banca para orientador ou orientadora e lançamento da nota
da disciplina de JLC021 – Trabalho de Conclusão de Curso II – Sexta Etapa. O presente cronograma foi
APROVADA por unanimidade. 3) APRECIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULAS EM TCC (ALUNO,
ORIENTADOR E RESPECTIVA LINHA DE PESQUISA): O professor William Junior do Nascimento apresentou
a lista de solicitação dos alunos e respec�vos orientadores: DÉBORA GARCIA EMBOABA - GRR20192329
(professor orientador Jose Eduardo Padilha de Sousa), EDUARDO OLIVEIRA DA CUNHA - GRR20164270
(professor orientador Jair da Silva), ÚRSULA RAYELLE ASSIS MARQUES - GRR20173324 (professor
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orientador William Junior do Nascimento). Os nomes foram APROVADOS por unanimidade. 4) PARECER
PEDIDO DE VISTAS SOBRE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS (LaMSS): O professor William Junior do Nascimento
apresentou a síntese de sua elaboração: "O processo em análise possuí registro no SEI N°
23075.056587/2020-95, referente a celebração de contrato entre a Universidade Federal do Paraná -
UFPR e a Fundação da Universidade Federal do Paraná – FUNPAR, encaminhado pelo Professor William
Rodrigues dos Santos. Após relatoria apresentada ao Conselho Diretor do Campus Avançado de Jandaia
do Sul em 13 de julho do ano corrente pelo Professor Carlos Henrique Wachholz de Souza, o coordenador
do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, Professor William Junior do Nascimento realizou o pedido de
vistas do processo por não possuir informações suficientes para deliberação em nome do curso o qual
representa. (...) Sugestões: Apesar de o parecer realizado anteriormente contemplar os elementos
técnicos necessários para que o contrato possa ser firmado (legalidade do processo), elencamos aqui
diversas incoerências em relação às jus�fica�vas/obje�vos apresentados quando comparados com o
plano de trabalho/ações propostas (mérito da proposta). Logo, como sugestão de encaminhamento
propomos que o ponto seja re�rado de pauta para readequação, no sen�do de esclarecer/complementar
as informações de acordo com o que foi elencado neste parecer para que posteriormente possa ser
deliberado com parecer favorável. Além disso, propomos que seja apresentado um plano de alocação dos
recursos e que os valores a serem arrecadados sejam des�nados, de preferência, ao Campus para o
inves�mento em infraestrutura e/ou em outras necessidades que se apresente, como por exemplo, na
divulgação do Campus/Cursos visando um maior número de ingressos via processo sele�vo. Parecer:
Diante do exposto e considerando os termos apresentados no processo, neste momento este colegiado é
de parecer DESFAVORÁVEL à aprovação do processo em questão (...)". Após discussão e adequações a
posição do parecer foi referendada pelo colegiado por UNANIMIDADE.  5) APRECIAÇÃO DOS PLANOS DE
ENSINO OFERTA 2021/1: O professor William Junior do Nascimento apresentou os documentos (Fichas 2)
para avaliação. Os membros do colegiado foram apreciando cada item e deliberando, sendo este o
resultado: JCE023 Matemá�ca I, JCE024 Física I, JCE003 Química I, JAN039 Geometria Analí�ca, JAN022
Fundamentos da Educação, JAN023 Comunicação e Expressão, JCE028 Matemá�ca III, JCE029 Física III,
JCE030 Química III, JAN027 É�ca e Educação, JAN029 Didá�ca, JCE031 Computação I, JLC053 Opta�va –
Metodologia da Pesquisa Cien�fica, JAN013 Opta�va – Cálculo Numérico. Informes e comunicados: a) O
professor William Junior do Nascimento fez breve informe sobre o despacho nº39, que se refere
as disciplinas que os alunos poderão cursar no Centro de Estudos do Mar CEM-UFPR e no Setor Palo�na.
b) A professora Le�cia Saragio�o Colpini, representante do colegiado na comissão da Semana de
Recepção aos Calouros atualizou informações sobre os prepara�vos para o evento. c) O processo sele�vo
para professor de Física foi finalizado. d) O professor William Junior do Nascimento informou sobre o
processo sele�vo do ves�bular 2021/22 e a expecta�va de uma ampla divulgação. e) O professor William
Junior do Nascimento lembrou os membros do colegiado que se aproxima o término de sua gestão.
Ressaltou a importância de se pensar na organização de uma transição entre a coordenação por ele
comandada e os futuros professores que seguirão com os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o
coordenador, professor William Junior do Nascimento, às dez horas e cinquenta 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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DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 21/12/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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MAGISTERIO SUPERIOR, em 21/12/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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