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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às onze horas e vinte
minutos, na sala 32, 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, o 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, Jair da Silva, Janete
de Paula Ferrareze Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Leda Maria Saragiotto Colpini,
Robertino Mendes Santiago Junior, Simão Nicolau Stelmastchuk e  Valdir  Rosa.  Ainda
presentes  os  Técnicos  Administrativos  Mônica  Batoqui  França  e  Felipe  Augusto
Fernandes Borges, e os discentes Leonardo Deosti e Gustavo Tresco de Carvalho e Silva.
Ausências justificadas dos docentes:  Marcelo Valério, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra e
Valquíria  de  Moraes  Silva.  Expediente: Leitura  e  aprovação  da  Ata  da  27ª  Reunião
Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 27
abril de 2017. Aprovada por todos. Ordem do dia: 1) INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA O
PROGRAMA PID/MONITORIA: O professor Robertino Mendes Santiago Junior informou
que ele e o professor Rafael Germano Dal Molin Filho são representantes de Jandaia do
Sul no programa PID/Monitoria ha três anos e, com a saída do professor Rafael Germano
Dal  Molin  Filho  para  licença  capacitação,  gostariam  que  fossem  indicados  novos
voluntários para participar do programa substituindo ambos. A professora Gisele Strieder
Phlippsen  e  o  professor  Carlos  Eurico  Galvão  Rosa  se  prontificaram a  participar.  O
professor Robertino Mendes Santiago Junior lembrou ainda que o mesmo ponto de pauta
será discutido no colegiado das engenharias, tendo como preferência a participação de
um professor de cada colegiado. Caso não haja nenhum nome nas engenharias, ficam os
dois professores do colegiado das licenciaturas que se voluntariaram. Aprovado por todos.
2) PROVAR 2017/2018: o professor William Junior do Nascimento informou ao colegiado
que serão disponibilizadas 13  (treze)  vagas  para  o  PROVAR  2017-2018,  sugerindo
distribuídas da seguinte forma: 5 (cinco) para a modalidade “Aproveitamento de Curso
Superior”,  4  (quatro)  para  a  modalidade  “Transferência”,  2  (duas)  para  a  modalidade
“Reintegração de ex-aluno” e 2 (duas) para a modalidade “Reopção de curso”. Aprovado
por todos. 3) ALTERAÇÃO DE MEMBROS DO COLEGIADO: o professor William Junior
do  Nascimento  sugeriu  a  alteração  dos  membros  do  Colegiado,  visando  diminuir  a
sobrecarga que os mesmos possam ter e a dificuldade de atingimento de quórum mínimo
necessário para que as reuniões ocorram. A sugestão foi aceita por todos, e a lista de
membros docentes do Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas ficou da seguinte
forma: William Junior do Nascimento,  como presidente;  Bárbara Cândido Braz,  Carlos
Eurico Galvão Rosa, Gisele Strieder Philippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair
da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, José Eduardo Padilha, Leda Maria Saragiotto
Colpini, Marcelo Valério, Simão Nicolau Stelmastchuk, Valdir Rosa e Valquíria de Moraes
Silva.  Com  relação  aos  membros  técnicos  administrativos  não  houve  alterações  e,
relacionado  aos  membros  discentes,  foi  sugerido  a  exclusão  dos  alunos  Gregório
Nogueira  de Sá e Nathan Mello de Andrade, visto que não participaram de nenhuma
reunião. Sendo assim, o aluno Leonardo Deosti se prontificou a apresentar um nome de
representante discente titular  e um suplente para a próxima reunião.  As modificações
foram  aprovadas  por  todos.  4)  SOLICITAÇÃO  DE  AFASTAMENTO:  solicitação  de
apreciação pelo Colegiado do afastamento no país para estudos da Prof. Maytê Gouvêa
Coleto Bezerra para finalização de seu Doutorado. A professora já completou suas três
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avaliações de estágio probatório e terá sua efetivação no cargo a partir de 28 de julho de
2017.  Estando  de  licença  maternidade,  esclarece  que  tal  pedido  para  estudos  seria
usufruído no período imediatamente subsequente ao vencimento da licença maternidade,
a partir de 25 de outubro de 2017. A professora informa ainda que ingressou no Programa
de Pós-Graduação da USP – São Paulo em Educação na data de 17 de julho de 2015.
Até o momento finalizou as disciplinas e está na fase de preparação para coleta de dados
a ser realizada em um Centro de Educação Infantil Público (turmas de pré-escola). Como
também usufruirá  de  licença  maternidade  no  programa de  pós-graduação,  seu  prazo
máximo de entrega de exemplar para defesa se estenderá no máximo a 17 de janeiro de
2020.  Dessa  forma,  o  período  de  afastamento  se  dará  no  período  de  25/10/2017  à
25/10/2019, podendo ser solicitada a prorrogação até a defesa da tese, seria destinado
especialmente à coleta e análise de dados e finalização da tese.  Após apreciação do
Colegiado,  a  solicitação  foi  aprovada  por  todos,  condicionada  a  contratação  de  um
professor  substituto  para  o  período  em  questão.  5)  APROVAÇÃO  DE  PLANO
INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT): Aprovação do PIT, referente ao 1º semestre de 2017
da docente Janete de Paula Ferrareze Silva, membro do Colegiado de Licenciatura em
Ciências Exatas. Aprovado por unanimidade. INFORMES: 1) PROPOSTA DE PROJETO
FDA: O professor Robertino Mendes Santiago Junior informou que o Campus Jandaia do
Sul participou dos últimos três editais do FDA – Fundo de Desenvolvimento Acadêmico,
trazendo vários benefícios aos cursos. Deste modo, o professor pediu para que, mesmo
que  ainda  não  tenha  sido  divulgado  o  edital  deste  ano,  os  docentes  pensem sobre
propostas de projetos que possam beneficiar o curso de maneira geral. O professor José
Eduardo Padilha de Sousa reiterou dizendo que, mesmo que esse ano tenha previsão de
contingenciamento de despesas e corte de gastos, é importante ter propostas em mãos
caso  os  editais  sejam  publicados.  2)  OFERTA  DE  DISCIPLINA  DE  LIBRAS  EM
PERÍODO  ESPECIAL:  O  professor  José  Eduardo  Padilha  de  Sousa  comentou  que,
provavelmente na próxima semana, será possível saber qual professor virá para ministrar
a disciplina de Libras e quando serão as aulas. Ele comentou ainda que a disciplina será
ofertada em período especial nas férias de julho, e provavelmente ela será ministrada em
uma  semana,  nos  períodos  da  manhã  e  da  tarde.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o
presidente,  professor  William Junior  do Nascimento,  às doze horas e quinze minutos,
encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai
assinada por mim, pelo presidente e demais presentes.

Secretária – Mônica Batoqui França: __________________________________________

Presidente – William Junior do Nascimento: _____________________________________

Docente – Bárbara Cândido Braz: _____________________________________________

Docente – Carlos Roberto Beleti Junior: ________________________________________

Docente – Carlos Eurico Galvão Rosa: _________________________________________

Docente – Gisele Strieder Phlippsen: __________________________________________

Docente – Hercília Alves Pereira de Carvalho: ___________________________________
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Docente – Jair da Silva: _____________________________________________________

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva: _____________________________________

Docente – José Eduardo Padilha de Sousa: _____________________________________

Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini: _______________________________________

Docente – Robertino Mendes Santiago Junior: ___________________________________

Docente – Simão Nicolau Stelmastchuk: ________________________________________

Docente – Valdir Rosa: _____________________________________________________

Téc. Adm. – Felipe Augusto Borges: ___________________________________________

Discente – Leonardo Deosti: _________________________________________________

Discente – Gustavo Tresco de C. E Silva: _______________________________________


