
 

 

Rua Dr. João Maximiano, 426 
Fone: (43) 3432

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

DEZEMBRO DE 2019. 3 

Aos doze dias do mês de 4 

minutos, no auditório do bloco A5 

do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 6 

sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 7 

Stelmastchuk, com a participação dos8 

Bárbara Cândido Braz, Dougla9 

Hercília Alves Pereira de Carvalho10 

Juliana Verga Shirabayashi,11 

Junior do Nascimento. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacion12 

Policeno de Souza, o discente 13 

Blaques. Ausências justificadas dos docentes:14 

Padilha de Sousa, Landir Saviniec15 

Rosa, além do representante Téc. Adm. José Rafael Rossi16 

APROVADAS, por unanimidade, a17 

35ª, 36ª reuniões extraordinárias18 

AOS CALOUROS: O professor 19 

propondo que o colegiado construa uma forma de participação do curso na semana 20 

de recepção. A professora21 

calouros em 2019, em que esteve participando ativamente na organização. 22 

Ponderou, contudo, que durante a recepção de 2020 estará em período de férias. 23 

Colocando-se a disposição para participar nos dias de visita aos labor24 

apresentação do corpo docente (se estas ações constarem na programação do 25 

evento). Foi consensual 26 

aos servidores envolvidos na organização do evento que 27 

contemplar também os alunos do noturno. A professora28 

sugeriu a construção de um luau ou um sarau para o período29 

a disposição para auxiliar na parte operacional, mesmo esta30 

férias até dia 14/02 (a seman31 

fevereiro). Por fim, o colegiado entendeu que seria importante tirar um nome para 32 

acompanhar mais de perto a comissão de organização, sendo APROVADO por 33 

unanimidade o nome do professor Jair da Silva. 34 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o texto integral do regimento, 35 

sendo a redação do mesmo editada durante os destaques apontados pelo 36 

colegiado. O texto final foi colocado em votação sendo APROVADO por 37 

unanimidade. 3) FICHA 1 / FICHA 2 JCE02438 

Nascimento apresentou proposta de mudança da disciplina 39 

formato híbrido (EAD e Presencial)40 

25% de atividades em EAD e 75% 41 

colegiado e APROVADA42 

planejamento): Foi feito breve histórico do evento e suas características, bem como 43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 

dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 
no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 
Stelmastchuk, com a participação dos(as) docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, 
Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de Oliveira, Gisele Strieder Philippsen
Hercília Alves Pereira de Carvalho, Janete de Paula Ferrareze Silva
Juliana Verga Shirabayashi, Leticia Saragiotto Colpini, Marcelo Valério

. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacion
discente Lucas Muller Ribeiro Viana e a discente Daiara Calvo 

. Ausências justificadas dos docentes: Eduardo Cesar Meurer
Landir Saviniec, Valquíria de Moraes Silva e Carlos Eurico Galvão 

representante Téc. Adm. José Rafael Rossi. 
, por unanimidade, as seguintes Atas: a) 50ª reunião o

reuniões extraordinárias. Ordens do dia: 1) SEMANA DE RECEPÇÃO 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk 

propondo que o colegiado construa uma forma de participação do curso na semana 
A professora Bárbara Cândido Braz fez um relato da recepção aos 

calouros em 2019, em que esteve participando ativamente na organização. 
Ponderou, contudo, que durante a recepção de 2020 estará em período de férias. 

se a disposição para participar nos dias de visita aos labor
apresentação do corpo docente (se estas ações constarem na programação do 

 entre os membros do colegiado a necessidade de solicitar 
aos servidores envolvidos na organização do evento que as 

ambém os alunos do noturno. A professora Leticia Saragiotto Colpini
sugeriu a construção de um luau ou um sarau para o período da n

auxiliar na parte operacional, mesmo estando 
férias até dia 14/02 (a semana de recepção ocorre entre os dias 10 e 14 de 

Por fim, o colegiado entendeu que seria importante tirar um nome para 
acompanhar mais de perto a comissão de organização, sendo APROVADO por 
unanimidade o nome do professor Jair da Silva. 2) REGIMENTO DO COLEGIADO: 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o texto integral do regimento, 
sendo a redação do mesmo editada durante os destaques apontados pelo 
colegiado. O texto final foi colocado em votação sendo APROVADO por 

1 / FICHA 2 JCE024 FÍSICA I: O professor 
apresentou proposta de mudança da disciplina JCE024 

formato híbrido (EAD e Presencial). O professor embasou a proposta que distribui 
25% de atividades em EAD e 75% presencial. A alteração foi apr
colegiado e APROVADA por unanimidade. 4) IV SLEC (Comissão de 

Foi feito breve histórico do evento e suas características, bem como 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 12 DE 

, às nove horas e dez 
Avançado de Jandaia 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 

dia Nogueira Mulati, 
Gisele Strieder Philippsen, 

Janete de Paula Ferrareze Silva, Jair da Silva, 
Marcelo Valério e William 

. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael 
e a discente Daiara Calvo 

Eduardo Cesar Meurer, José Eduardo 
Carlos Eurico Galvão 
. Expediente: foram 

eunião ordinária. b) 34ª, 
SEMANA DE RECEPÇÃO 

apresentou o ponto 
propondo que o colegiado construa uma forma de participação do curso na semana 

fez um relato da recepção aos 
calouros em 2019, em que esteve participando ativamente na organização. 
Ponderou, contudo, que durante a recepção de 2020 estará em período de férias. 

se a disposição para participar nos dias de visita aos laboratórios e na 
apresentação do corpo docente (se estas ações constarem na programação do 

entre os membros do colegiado a necessidade de solicitar 
as atividades possam 

Leticia Saragiotto Colpini 
da noite, colocando-se 

ndo em período de 
ecepção ocorre entre os dias 10 e 14 de 

Por fim, o colegiado entendeu que seria importante tirar um nome para 
acompanhar mais de perto a comissão de organização, sendo APROVADO por 

TO DO COLEGIADO: 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o texto integral do regimento, 
sendo a redação do mesmo editada durante os destaques apontados pelo 
colegiado. O texto final foi colocado em votação sendo APROVADO por 

O professor William Junior do 
JCE024 Física I para o 

O professor embasou a proposta que distribui 
presencial. A alteração foi apreciada pelo 

IV SLEC (Comissão de 
Foi feito breve histórico do evento e suas características, bem como 
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ponderou-se quanto ao tamanho do desafio de preparar esta edição em44 

campus. A partir da consta45 

busque trabalhar na construção do evento, os nomes das professora46 

Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz47 

professor Douglas Soares de Oliveira48 

COLI - (Congresso de Licenciaturas49 

apresentou convite recebido da UNESPAR pela coordenação 50 

participar da organização51 

sentido de construção conjunta, buscando estreitar os laços institucionais. Sendo 52 

assim, após breves comentários dos professores apontando para a oportunidade de 53 

desenvolvimento da parceria, foram pr54 

Nicolau Stelmastchuk e 55 

atuação junto à UNESPAR56 

CALENDÁRIO TCC 2020:57 

professor William Junior do Nascimento58 

para execução do cronograma previsto para o TCC 2020. Após concluir sua 59 

explanação, o professor 60 

execução do cronograma 2019 e dialogou com os demais pares sobre a experiência 61 

do corrente ano. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk62 

votação sendo o mesmo63 

esta Ata. 7) ALTERAÇÃO DE DOCENTE COORDENADOR DOS TRABALHOS DE 64 

CONCLUSÃO CURSO: 65 

discussão sobre a necessidade de66 

Conclusão de Curso. Além 67 

Nascimento) estar em vias de encerrar, o mesmo assumirá a Coordenação de Curso 68 

em Março de 2020. Foi apresentado o nome do professor Marcelo Valério que havia 69 

manifestado interesse. O nome do referido professor foi APRO70 

unanimidade. 8) CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COLEGIADO:71 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk72 

sobre a construção das datas e horários para os encontros, a fim de buscar 73 

possibilitar condições para qu74 

professor William Junior do Nascimento75 

preferencialmente, às 17h. Após a discussão foram apresentadas as datas como 76 

segue: 1º reunião 18/02/2020, terça77 

reunião 05/08/2020, 4º reunião 10/12/2020, quarta78 

APROVADO por unanimidade.79 

DISCENTE: Os discentes formandos: 80 

Daiara Calvo Blaques, informaram os nomes dos seus substitutos e respectivos 81 

suplentes. Titulares: Ana Paula de Oliveira Mozer e Maria Gabrieli Rosa Jofre. 82 

Suplentes: Nicolas Arthur Formaggi de Souza e Isadora Semensa83 

ESCOLHA (OU PERMANÊNCIA) DE ORIENTA84 

TURMAS DE 2020: A professora 85 

orientações e informou que irá seguir como responsável pela turma de 2015. O 86 
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se quanto ao tamanho do desafio de preparar esta edição em
campus. A partir da constatação da necessidade de formar uma equipe que desde já 

onstrução do evento, os nomes das professora
Bárbara Cândido Braz, Hercília Alves Pereira de Carvalho

Douglas Soares de Oliveira foram APROVADOS por unanimidade.
Congresso de Licenciaturas). O professor Simão Nicolau Stelmastchuk

apresentou convite recebido da UNESPAR pela coordenação 
participar da organização do Congresso das Licenciaturas. O convite é ampliado no 
sentido de construção conjunta, buscando estreitar os laços institucionais. Sendo 
assim, após breves comentários dos professores apontando para a oportunidade de 
desenvolvimento da parceria, foram propostos os nomes dos 

e William Junior do Nascimento para desenvolver a forma de 
atuação junto à UNESPAR, sendo APROVADOS por unanimidade
CALENDÁRIO TCC 2020: O professor Simão Nicolau Stelmastchuk

William Junior do Nascimento apresentasse o calendário e as propostas 
para execução do cronograma previsto para o TCC 2020. Após concluir sua 
explanação, o professor William Junior do Nascimento teceu comentários sobre a 
execução do cronograma 2019 e dialogou com os demais pares sobre a experiência 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk colocou o calendário em 
sendo o mesmo APROVADO por unanimidade encontrando

RAÇÃO DE DOCENTE COORDENADOR DOS TRABALHOS DE 
: O professor Simão Nicolau Stelmastchuk

sobre a necessidade de efetivar a troca do coordenação dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso. Além da vigência do atual coordenador

) estar em vias de encerrar, o mesmo assumirá a Coordenação de Curso 
em Março de 2020. Foi apresentado o nome do professor Marcelo Valério que havia 
manifestado interesse. O nome do referido professor foi APRO

8) CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COLEGIADO:
Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o ponto e teceu comentários 

sobre a construção das datas e horários para os encontros, a fim de buscar 
possibilitar condições para que os membros do colegiado possam estar presentes

William Junior do Nascimento sugeriu que as reuniões sejam marcadas, 
preferencialmente, às 17h. Após a discussão foram apresentadas as datas como 
segue: 1º reunião 18/02/2020, terça-feira, 2º reunião 02/07/2020, quinta
reunião 05/08/2020, 4º reunião 10/12/2020, quarta-feira. O calendário foi 
APROVADO por unanimidade. 9) ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

Os discentes formandos: Lucas Muller Ribeiro Viana e a discente 
, informaram os nomes dos seus substitutos e respectivos 

suplentes. Titulares: Ana Paula de Oliveira Mozer e Maria Gabrieli Rosa Jofre. 
Suplentes: Nicolas Arthur Formaggi de Souza e Isadora Semensa
ESCOLHA (OU PERMANÊNCIA) DE ORIENTADORES ACADÊMICOS PARA AS 

A professora Bárbara Cândido Braz fez relato de suas 
orientações e informou que irá seguir como responsável pela turma de 2015. O 
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se quanto ao tamanho do desafio de preparar esta edição em nosso 
tação da necessidade de formar uma equipe que desde já 

onstrução do evento, os nomes das professoras Ana Cláudia 
Hercília Alves Pereira de Carvalho e do 

por unanimidade.  5) IV 
Simão Nicolau Stelmastchuk 

apresentou convite recebido da UNESPAR pela coordenação do curso para 
. O convite é ampliado no 

sentido de construção conjunta, buscando estreitar os laços institucionais. Sendo 
assim, após breves comentários dos professores apontando para a oportunidade de 

 professores Simão 
para desenvolver a forma de 

, sendo APROVADOS por unanimidade. 6) 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk solicitou que o 

apresentasse o calendário e as propostas 
para execução do cronograma previsto para o TCC 2020. Após concluir sua 

teceu comentários sobre a 
execução do cronograma 2019 e dialogou com os demais pares sobre a experiência 

colocou o calendário em 
encontrando-se apenso a 

RAÇÃO DE DOCENTE COORDENADOR DOS TRABALHOS DE 
Simão Nicolau Stelmastchuk encaminhou a 

efetivar a troca do coordenação dos Trabalhos de 
atual coordenador (William Junior do 

) estar em vias de encerrar, o mesmo assumirá a Coordenação de Curso 
em Março de 2020. Foi apresentado o nome do professor Marcelo Valério que havia 
manifestado interesse. O nome do referido professor foi APROVADO por 

8) CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COLEGIADO: O 
apresentou o ponto e teceu comentários 

sobre a construção das datas e horários para os encontros, a fim de buscar 
e os membros do colegiado possam estar presentes. O 

sugeriu que as reuniões sejam marcadas, 
preferencialmente, às 17h. Após a discussão foram apresentadas as datas como 

/07/2020, quinta-feira, 3º 
feira. O calendário foi 

) ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
Lucas Muller Ribeiro Viana e a discente 

, informaram os nomes dos seus substitutos e respectivos 
suplentes. Titulares: Ana Paula de Oliveira Mozer e Maria Gabrieli Rosa Jofre. 
Suplentes: Nicolas Arthur Formaggi de Souza e Isadora Semensato Razaboni. 10) 

DORES ACADÊMICOS PARA AS 
fez relato de suas 

orientações e informou que irá seguir como responsável pela turma de 2015. O 
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Técnico em Assuntos Educacionais, Rafael Policeno de Souza opinou que seria 87 

importante que a indicação do professor orientador acadêmico da turma 2020 já 88 

fosse definido antes do início das aulas, uma vez que os alunos ingressantes já 89 

poderiam ser apresentados ao professor já na Semana de Recepção aos Calouros. 90 

O professor Simão Nicolau Ste91 

importante, porém, tendo em vista a não previsão desta escolha imediata e por 92 

entender pertinente ampliar a consulta para os demais membros do corpo docente 93 

do curso, a escolha do orientador para turma ingressante 94 

homologação a próxima reunião ordinária95 

coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 96 

cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno97 

presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.98 

Secretário – Rafael Policeno

Presidente – Simão Nicolau Stelmastchuk

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati

Docente – Bárbara Cândido Braz:

Docente – Douglas Soares de Oliveira:

Docente – Gisele Strieder Philippsen

Docente - Hercília Alves Pereira de Carvalho

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva

Docente – Jair da Silva: ________________________________

Docente – Juliana Verga Shirabayashi:

Docente – Leticia Saragiotto Colpini

Docente – Marcelo Valério:

Docente – William Junior do Nascimento

Discente – Daiara Calvo Blaques

Discente – Lucas Muller Ribeiro Viana
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Técnico em Assuntos Educacionais, Rafael Policeno de Souza opinou que seria 
e que a indicação do professor orientador acadêmico da turma 2020 já 

fosse definido antes do início das aulas, uma vez que os alunos ingressantes já 
poderiam ser apresentados ao professor já na Semana de Recepção aos Calouros. 

Simão Nicolau Stelmastchuk compreendeu que esta ação seria 
importante, porém, tendo em vista a não previsão desta escolha imediata e por 
entender pertinente ampliar a consulta para os demais membros do corpo docente 
do curso, a escolha do orientador para turma ingressante 2020 será levado para 
homologação a próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, o 
coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às onze horas e
cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno
presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk:  ________________________________

Ana Cláudia Nogueira Mulati: __________________________________

Bárbara Cândido Braz: ________________________________

Douglas Soares de Oliveira: ________________________________

Gisele Strieder Philippsen: ________________________________

Hercília Alves Pereira de Carvalho:_______________________________

Janete de Paula Ferrareze Silva: ________________________________

________________________________________________

Juliana Verga Shirabayashi: ________________________________

Leticia Saragiotto Colpini: ________________________________

Marcelo Valério: ________________________________

William Junior do Nascimento: ________________________________

Daiara Calvo Blaques: ________________________________

Lucas Muller Ribeiro Viana: ________________________________
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Técnico em Assuntos Educacionais, Rafael Policeno de Souza opinou que seria 
e que a indicação do professor orientador acadêmico da turma 2020 já 

fosse definido antes do início das aulas, uma vez que os alunos ingressantes já 
poderiam ser apresentados ao professor já na Semana de Recepção aos Calouros. 

compreendeu que esta ação seria 
importante, porém, tendo em vista a não previsão desta escolha imediata e por 
entender pertinente ampliar a consulta para os demais membros do corpo docente 

2020 será levado para 
Nada mais havendo a tratar, o 

horas e cinquenta 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. 

___________________________________  

________________________________  

: __________________________________ 

________________________________________  

____________________________________  

_____________________________________  

___________________________ 

________________________________  

________________  

____________________________________  

______________________________________  

_____________________________________________  

__________________________________  

________________________________________  

____________________________________  


