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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE  2017.
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta
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 professor Robertino Mendes Santiago Junior, com a participação
dos docentes: Bárbara Cândido Braz, Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti
Junior, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa,
Leda  Maria  Saragiotto  Colpini,  Simão  Nicolau  Stelmastchuk  e  Valdir  Rosa.  Ainda
presentes a Técnica Administrativa  Mônica Batoqui  França. Ausências justificadas dos
docentes: Gisele Strieder Phlippsen, Janete de Paula Ferrareze Silva, Marcelo Valério,
Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, Valquíria de Moraes Silva e William Junior do Nascimento.
Ausência  justificada  do  Técnico  Administrativo  Felipe  Augusto  Borges.  Expediente:
Leitura  e  aprovação  das  Atas  da  26ª  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  de
Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 27 março de 2017; e da 10ª Reunião
Extraordinária do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 12 de abril
de  2017.  A  leitura  foi  feita  pelo  professor  Robertino  Mendes  Santiago  Junior,  sendo
aprovada por todos. Ordem do dia:  1) PEDIDO DE REMOÇÃO:  o presidente Robertino
Mendes  Santiago  Junior  apresentou  ao  colegiado  um  pedido  de  informações  e
esclarecimentos  enviado  pelo  setor  Palotina (Ofício  nº  35/2017/UFPR/R/SP/DEE,
Processo: 23075.168256/2017-00), a fim de melhor embasar o parecer solicitado junto ao
processo de remoção da professora Beatriz Ignatius Nogueira Soares, do setor Palotina,
para o Campus Avançado Jandaia do Sul. O professor Robertino Mendes Santiago Junior
explicou que a professora Beatriz Ignatius Nogueira Soares veio até o campus conversar
com ele e o coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, William Junior do
Nascimento, para demonstrar seu interesse em ser removida para o Campus Avançado
Jandaia do Sul e saber se existe interesse na vaga dela. Ele disse ainda que a professora
Beatriz  Ignatius  Nogueira  Soares  trabalha  com  a  disciplina  de  Libras  em  Palotina  e
poderia ministrar as aulas dessa disciplina em Jandaia, visto que é obrigatória para os
alunos das licenciaturas e ainda não possui  professor. Sendo assim, acrescentou que
ambos demonstraram interesse no pedido dela, mas disseram para a mesma que isso
deveria ser discutido em reunião de Colegiado de Curso. Com isso, após discussão e
considerações dos membros do colegiado, o professor Robertino Mendes Santiago Junior
resolveu colocar em votação o encaminhamento a ser enviado ao ofício que solicita uma
confirmação a respeito do interesse do campus em receber a professora por remoção.
Considerando  ainda  que,  caso  essa  confirmação  seja  positiva,  deve  ser  garantido  o
provimento do código de vaga desocupado idêntico ao que ela ocupa hoje. Colocado em
votação, a confirmação de interesse na vaga foi aprovada por unanimidade. Contudo,
com relação a garantia do provimento do código de vaga desocupado, o professor José
Eduardo Padilha de Sousa comentou que no momento não possui vaga disponível para
troca.  Aprovado  por  todos. 2)  ALTERAÇÃO  DE  MEMBROS  DO  NDE:  o  presidente
Robertino Mendes Santiago Junior apresentou ao colegiado uma demanda da reunião do
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas propondo a
substituição  de  membros  do  NDE.  A  proposta  é  a  substituição  do  docente  Marcelo
Valério, afastado para estudos de aperfeiçoamento (doutorado), pela professora Bárbara
Cândido  Braz;  e  da  professora  Valquíria  de  Moraes  Silva,  afastada  para  licença
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maternidade,  pelo  docente  Eduardo  Cesar  Meurer,  enquanto  durar  seu  afastamento.
Aprovado  por  todos. 3)  REGULAMENTAÇÃO  DE  REQUERIMENTOS:  O  presidente
Robertino  Mendes  Santiago  Junior  apresentou  uma  preocupação  muito  grande  dos
coordenadores com relação ao cancelamento de disciplinas e ao primeiro trancamento de
curso, tendo em vista que hoje ambos são feitos automaticamente. A sugestão dada foi a
criação de um regulamento para quando o aluno solicitar esses dois requerimentos, com
o intuito de não ocorrer de forma automática. A ideia é que antes do requerimento ser
entregue e protocolado na secretaria, o aluno pegue a ciência do coordenador de curso
ou da tutoria de turma, com o intuito de tentar entender a situação do aluno e apresentar
propostas e sugestões por meio de conversa, frisando que isso não seria um impeditivo. A
professora Bárbara  Cândido Braz comentou que não sabe quando os alunos cancelam
disciplinas ou trancam o curso e pediu, como encaminhamento, que os professores sejam
comunicados quando isso acontecer. O professor Carlos Eurico Galvão Rosa disse que o
professor tem acesso a esses dados no portal do professor apenas no lançamento das
notas ao final do semestre, e o docente José Eduardo Padilha de Sousa comentou ainda
que  seria  interessante  obter  uma  lista  dos  alunos  que  cancelaram  disciplinas  ou
trancaram o curso após o prazo final para esses requerimentos. O presidente Robertino
Mendes Santiago Junior colocou em votação a criação de uma regulamentação para a
entrega desses requerimentos e foi aprovada por unanimidade. 4) ELABORAÇÃO DE
DOCUMENTO  PARA  ORIENTAÇÃO  ACADÊMICA:  O  professor  Robertino  Mendes
Santigo Junior apresentou a necessidade da elaboração de um documento que conste
temas  norteadores  para  orientação  acadêmica.  A  proposta  é  sugerir  temas  a  serem
trabalhados com os alunos em cada período da graduação por meio de um documento
norteador, criado com a finalidade de facilitar a organização do professor e uniformizar as
orientações.  O  professor  colocou  em  votação  a  criação  do  documento  citado  e  foi
aprovado por  unanimidade. Após essa aprovação,  o colegiado solicitará  ao NDE que
produza  o  documento  e  posteriormente  volte  para  votação  no  colegiado.  5)
SOLICITAÇÃO  DE AFASTAMENTO:  o presidente  Robertino Mendes Santiago  Junior
retratou  ao  colegiado  a  solicitação  de  afastamento  do  professor  William  Junior  do
Nascimento para participar no evento “Encontro de Ensino de Ciências por Investigação”,
que ocorrerá na USP – SP entre os dias 15 e 17 de maio de 2017. Aprovado por todos.
INFORMES:  1)  CONCESSÃO  DE  AFASTAMENTO:  Aprovação  "ad  referendum"  da
solicitação  de  afastamento  da  professora  Hercília  Alves  Pereira  de  Carvalho  para
participação em banca de mestrado na UEM – Universidade Estadual de Maringá, no dia
04  de  abril  de  2017.  2)  MUDANÇA  DE  NOME  DO  CURSO  EM  FUTURAS
PUBLICAÇÕES: aprovação "ad referendum" da mudança do nome do curso em futuras
publicações  referentes  ao  vestibular,  colocando  a  partir  de  agora  a  seguinte
nomenclatura:  “Licenciatura  em Ciências  Exatas  (Física,  Química  ou  Matemática)”.  A
professora Hercília  Alves Pereira de Carvalho  comentou que essa mudança seria para
atrair mais candidatos, visto que fica mais explicativo e que, incluindo o nome do curso e
as possíveis áreas de habilitação, fica mais fácil de entender o que o curso oferece e que
é possível escolher apenas uma habilitação.  Nada mais havendo a tratar, o presidente,
professor Robertino Mendes Santiago Junior, às quinze horas e cinco minutos, encerrou a
reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por
mim, pelo presidente e demais presentes.
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Secretária  – Mônica Batoqui França: __________________________________________

Presidente  – Robertino Mendes Santiago Junior: _________________________________

Docente  – Bárbara Cândido Braz: _____________________________________________

Docente  – Carlos Roberto Beleti Junior: ________________________________________

Docente – Carlos Eurico Galvão Rosa: _________________________________________

Docente  – Hercília Alves Pereira de Carvalho: ___________________________________

Docente  – Jair da Silva: _____________________________________________________

Docente – José Eduardo Padilha de Sousa: _____________________________________

Docente  – Leda Maria Saragiotto Colpini: _______________________________________

Docente  – Simão Nicolau Stelmastchuk: ________________________________________

Docente –  Valdir Rosa: _____________________________________________________

 


