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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 1 8 DE DEZEMBRO 
DE 2015. 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e 
cinco minutos, na sala de videoconferência no 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: Bárbara Cândido Braz; Carlos 
Eurico Galvão Rosa; Carlos Roberto Beleti Junior; Gisele Strieder Phlippsen; Hercília 
Alves Pereira de Carvalho; Janete de Paula Ferrareze Silva; José Eduardo Padilha 
de Sousa; Leda Maria Saragiotto Colpini; Robertino Mendes Santiago Junior; 
Rogério Ferreira da Silva (convidado) e Simão Nicolau Stelmastchuk. Ainda 
presentes os Técnicos Administrativos Felipe Augusto Fernandes Borges e Andriara 
Tossani. Ausências justificadas dos docentes: Eduardo Cesar Meurer, Jair da Silva, 
Maytê Gouvea Coleto Bezerra, Marcelo Valério, Valquíria de Moraes Silva e do 
discente Leonardo Deosti. Expediente:  Leitura e aprovação das Atas: a) da 14ª 
Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 
realizada no dia 06 de novembro de 2015; b) da 6ª Reunião Extraordinária do 
Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 03 de 
dezembro de 2015; A leitura foi feita pelo coordenador do curso, sendo aprovadas 
por todos. Ordem do dia:  1) CALENDÁRIO DE EVENTOS PLANEJADOS PARA 
2016: O professor William Junior do Nascimento abriu o tema abordando a 
necessidade do planejamento do calendário de eventos para 2016 para que o 
mesmo conste no calendário acadêmico. Foi debatido pelos docentes: a) Semana 
de Recepção Acadêmica entre os dias 29/02 e 04/03: Haverá uma comissão 
composta por servidores indicados de cada unidade e professores, para esclarecer 
dúvidas dos calouros sobre os cursos e também uma aula magna. b) Simpósio das 
Licenciaturas nos dias 09 e 10 de junho: os organizadores deste evento estão 
definindo os temas, para consultar seus pares sobre palestrantes. c) Feira de 
Cursos e Profissões: Após ampla discussão, foi destacado a necessidade de 
liberação de recursos para a elaboração da mesma em Jandaia do Sul, além de ser 
definido uma data característica para sua realização. Em relação ao evento que 
ocorre em Curitiba, foi feito um relato da nossa participação nas edições anteriores e 
definido que nossa participação nas próximas edições fica condicionada a 
disponibilidade de recursos. d) SIEPE: Considerando os recursos empregados na 
participação na edição 2015 (translado e diárias para alunos e servidores), e a 
maneira como a mesma vem sendo elaborada/organizada, principalmente o que diz 
respeito à iniciação científica, destacou-se a necessidade de realização da mesma 
em Jandaia do Sul. e) Vale da Ciência: Foi feito um relato sobre o evento realizado 
em 2015, junto à SNCT, e cogitado a possibilidade de integração do Vale da Ciência 
e SIEPE. Contudo, tal integração não teve aceitação unânime, além da realização 
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da SIEPE ficar condicionada a autorização por parte da PRPPG para um período 
posterior. f) Foi debatida a necessidade de organização dos espaços durante a 
“Festa das Nações” a fim de se fazer uma divulgação mais ampla e eficiente da 
UFPR (neste momento divulgar a universidade em si e não os cursos) e também de 
associar o estande do concurso de fotografia “Cenas da Cidade” como promovido 
com o apoio da UFPR.  Estes eventos serão indicados à Comissão de Eventos do 
Campus para compor o calendário de eventos. 2) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE 
COLEGIADO: O professor William Junior do Nascimento propõe montar calendário 
com datas pré-definidas para reuniões mensais do colegiado do Curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas, intercalando os dias/períodos na última semana do 
mês. A proposta foi aprovada por unanimidade e o professor William Junior do 
Nascimento irá apresentá-la na próxima reunião deste colegiado. 3) ELEIÇÃO PARA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EX ATAS: O 
professor William Junior do Nascimento questionou a respeito da não candidatura de 
nenhuma chapa, no sentido de identificar as razões para tal. Posteriormente, expõe 
aos demais membros que devido a nenhuma candidatura nas eleições de 
coordenadores de cursos, o mesmo se dispõe a compor uma chapa. Após várias 
ponderações destacam-se os nomes dos professores: William Junior do Nascimento 
para coordenador e José Eduardo Padilha de Sousa como vice coordenador. 
Aprovado por todos. 4) AUTORIZAÇÃO PARA ATUAÇÃO COMO CONSULTOR 
PEDAGÓGICO: O professor William Junior do Nascimento informou, a pedido do 
professor Marcelo Valério, que a Editora Positivo Ltda. requisitou seus serviços como 
consultor pedagógico em projeto de elaboração de material paradidático. Reiterou se 
tratar de uma atividade profissional de cunho eventual e passível de ser 
desenvolvida em espaços e horários particulares, diferentes dos quais se dedica às 
funções acadêmicas e administrativas junto à universidade, não havendo qualquer 
prejuízo aos compromissos do regime de Dedicação Exclusiva. Concluindo, 
salientou que em respeito à legislação vigente traz o tema ao conhecimento de seus 
pares para atuar por tempo determinado como consultor pedagógico (atividade de 
leitura crítica de materiais paradidáticos), com remuneração, mas de caráter 
esporádico, não prejudicando suas atividades como docente da UFPR. A aprovação 
ficou condicionada à liberação da carta convite com carga horária, além de se 
verificar na legislação informações referentes à carga horária/ano máxima permitida. 
5) PROCESSO DE AFASTAMENTO PARA DOUTORADO . Ciência e manifestação 
frente ao parecer do CEPE ao processo número 23075.067118/2015-34, referente 
ao pedido do Marcelo Valério, indicando que o docente cumprirá com seus encargos 
didáticos (carga mínima) e demais atividades já assumidas, com a finalidade de 
dedicar-se ao doutorado. Após análise do processo, os membros deste colegiados 
destacaram que já haviam deliberado favoráveis ao afastamento. Ademais, estão de 
acordo com o encaminhamento sugerido pelo relator no processo. 6) APROVAÇÃO 
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS DOCENTES:  Valquíria de 
Moraes Silva (1ª avaliação), William Junior do Nascimento (2ª avaliação), Marcelo 
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Valério (2ª avaliação), Carlos Eurico Galvão Rosa (1ª avaliação). Aprovado por 
todos.  7) DAS CONCESSÕES DE AFASTAMENTO:  a) Ao professor Simão Nicolau 
Stelmastchuk, no período de 27/01/2016 a 29/01/2016, para participação e 
apresentação de trabalho no Simpósio de Teoria de Lie e Aplicações que ocorre na 
cidade de Maringá. Aprovado por unanimidade. INFORMES: 1) Representação 
discente no colegiado. O professor William Junior do Nascimento informou que os 
representantes discentes devem indicar entre seus pares novos membros discentes 
para o colegiado, pois os mesmos devem ter a representatividade de 1/5 (um quinto) 
do total de representantes docentes. 2) Aprovação do PPC no CEPE e cadastro 
das disciplinas no SIE: O professor William Junior do Nascimento informou que foi 
aprovado o novo PPC do curso de Licenciatura em Ciências Exatas no CEPE e que 
o cadastro das disciplinas no SIE foi efetivado. Deste modo, os alunos farão as 
matrículas pelo portal do aluno e caso haja necessidade de alguma correção, a 
mesma se dará no período de correção de matrícula, na Secretaria Acadêmica, em 
período a ser designado no calendário acadêmico. 3) Protótipo para o sistema de 
operacionalização das atividades formativas . O professor Rogério Ferreira da 
Silva apresentou a interface do protótipo para ajudar no sistema de 
operacionalização das atividades formativas, destacando como funcionam os perfis 
de usuários (aluno, professores, coordenador e vice coordenador). 4) Solicitação de 
atividades domiciliares : A discente Talita Mecchi Platch, GRR 20148366, solicitou a 
partir do processo número 23075.100768/2015-07 exercícios domiciliares conforme 
Decreto-Lei nº 1044/69. 5) Solicitação de trancamento de curso : A discente Ester 
Zitei Pinto, GRR 20146026, solicitou trancamento do curso fora de período previsto 
em calendário (primeiro trancamento), conforme processo número 
23075.106389/2015-12. Esta solicitação em período especial se justifica devido à 
problemas familiares ocorridos em sua cidade de origem. 6) Escolha da linha de 
formação : Conforme PPC, ao final do quarto semestre os alunos do curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas devem comparecer à Secretaria Acadêmica a fim 
de escolher a linha de formação específica. Foram recebidas as seguintes 
manifestações: Ester Zitei Pinto GRR 20146026 – Matemática; Talita Mecchi Platch 
GRR 20148366 – Química. Os alunos Jone Heber da Silva Rozendo GRR20145075 
e Willian Hazelski GRR20146622 não se manifestaram. 7) Das concessões de 
afastamento ad referendum: a) Ao professor José Eduardo Padilha de Sousa, de 
23 a 26 de Novembro de 2015,  para visita ao grupo de pesquisa do professor Tomé 
Mauro Schmidt e Roberto Hiroki Miwa no Departamento de Física da Universidade 
Federal de Uberlândia para continuidade nos trabalhos de colaboração científica 
sobre transições de fase em isolantes topológicos e triviais; b) À professora Bárbara 
Cândido Braz, nos dias 25/11/2015 a 27/11/2015, 08/12/2015 e 09/12/2015 para 
realizar atividades vinculadas à sua pesquisa de doutorado em duas escolas 
públicas na cidade de Campo Mourão; c) Ao professor Simão Nicolau Stelmastchuk, 
nos dias 03/12/2015, 10/12/2015 e 17/12/2015 para desenvolvimento de pesquisa 
relacionado ao grupo de pesquisa "Teoria Geométrica de Controle"; d) Ao professor 
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William Junior do Nascimento para atuar como membro de banca de defesa de tese 
de doutorado realizada no Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade 
Estadual de Maringá no dia 23/11/2015; e) Ao professor William Junior do 
Nascimento para participar da reunião do Conselho de Representantes da 
Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná (CRAPUFPR) no 
dia 11/12/2015 em Curitiba. f) À professora Hercília Alves Pereira de Carvalho para 
atuar como membro de banca de defesa de tese de doutorado realizada no 
Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Estadual de Maringá no dia 
17/12/2015. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor William Junior do 
Nascimento às quinze horas e vinte minutos, encerrou a reunião, da qual eu, 
Andriara Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e 
demais presentes. 
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