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ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

2020. Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas, em encontro 3 

on-line, na plataforma https4 

Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, 5 

professor William Junior do Nascimento, com a participação dos(as) docentes: Ana 6 

Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido 7 

Eduardo Cesar Meurer, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Janete de Paula 8 

Ferrareze Silva, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Juliana Verga 9 

Shirabayashi, Leticia Saragiotto Colpini, Simão Nicolau Stelmastchuk  e10 

Moraes Silva. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno 11 

de Souza. Ausência justificada: Gisele Strieder Philippsen (consulta médica) e 12 

Marcelo Valério (período de férias). Participações discentes: Ana Paula Oliveira 13 

Mozer e Isadora Semensato Razaboni. Em afastamento Carlos Eurico Galvão Rosa. 14 

Expediente: foram APROVADAS, por unanimidade, as seguintes Atas: a) 52ª 15 

reunião ordinária. b) 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª e 45ª reunião extraordinária. 16 

Ordens do dia: 1) ATUA17 

ACORDO COM O NOVO REGIMENTO DO CURSO:18 

Nascimento apresentou a proposta de reformulação dos membros do colegiado e do 19 

NDE (Núcleo Docente Estruturante). Na composição do colegiado optou20 

permitir que os atuais membros refletissem sobre a sua participação e indicassem, 21 

posteriormente, a sua solicitação de permanência ou exclusão do mesmo. A 22 

professora Juliana Verga Shirabayashi, todavia, optou por apresentar seu pedido de 23 

exclusão do colegiado. A docente justificou seu pedido mencionando também que é 24 

membro integrante do colegiado de curso na Engenharia de Produção. O pedido de 25 

saída da professora Juliana Verga Shirabayashi foi acolhido pelo coordenador e 26 

submetido ao colegiado sendo APRO27 

após discussão entre os presentes, foi definida a saída dos docentes Ana Cláudia 28 

Nogueira Mulati e Douglas Soares de Oliveira, tendo sido formalizado o ingresso do 29 

professor Jair da Silva e da professora Hercília Al30 

assim, a composição do NDE ficou com a seguinte composição: presidindo os 31 

trabalhos o professor William Junior do Nascimento (membro nato por desempenhar 32 

o cargo de coordenador do curso), os demais membros e as respectivas ár33 

concentração como segue: Jair da Silva (Matemática), Valquíria de Moraes Silva 34 

(Química), Hercília Alves Pereira de Carvalho (Física) Bárbara Cândido Braz 35 

(Disciplinas de Estágio), Marcelo Valério (Ensino) e Adriano Rodrigues Mansanera 36 

(L. Computação). Os nomes foram APROVADOS por unanimidade. 37 

PROGRAMADO 2020: O professor William Junior do Nascimento solicitou, junto aos 38 

representantes de cada modalidade, a apresentação das propostas dos projetos. A 39 

professora Valquíria de Moraes Silva a40 

(Pesquisa): "Provimento de equipamentos básicos para a realização de pesquisa 41 

dos docentes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Jandaia do 42 

Sul", que contemplou o valor de R$39.574,68 sendo APROVADO por u43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas, em encontro 
line, na plataforma https://meet.jit.si/, 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(as) docentes: Ana 
Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de Oliveira, 
Eduardo Cesar Meurer, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Janete de Paula 
Ferrareze Silva, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Juliana Verga 
Shirabayashi, Leticia Saragiotto Colpini, Simão Nicolau Stelmastchuk  e
Moraes Silva. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno 
de Souza. Ausência justificada: Gisele Strieder Philippsen (consulta médica) e 
Marcelo Valério (período de férias). Participações discentes: Ana Paula Oliveira 

zer e Isadora Semensato Razaboni. Em afastamento Carlos Eurico Galvão Rosa. 
foram APROVADAS, por unanimidade, as seguintes Atas: a) 52ª 

reunião ordinária. b) 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª e 45ª reunião extraordinária. 
Ordens do dia: 1) ATUALIZAÇÃO MEMBRO DO COLEGIADO E NDE DE 
ACORDO COM O NOVO REGIMENTO DO CURSO: O professor William Junior do 
Nascimento apresentou a proposta de reformulação dos membros do colegiado e do 
NDE (Núcleo Docente Estruturante). Na composição do colegiado optou
permitir que os atuais membros refletissem sobre a sua participação e indicassem, 
posteriormente, a sua solicitação de permanência ou exclusão do mesmo. A 
professora Juliana Verga Shirabayashi, todavia, optou por apresentar seu pedido de 

egiado. A docente justificou seu pedido mencionando também que é 
membro integrante do colegiado de curso na Engenharia de Produção. O pedido de 
saída da professora Juliana Verga Shirabayashi foi acolhido pelo coordenador e 
submetido ao colegiado sendo APROVADO por unanimidade. No tocante ao NDE, 
após discussão entre os presentes, foi definida a saída dos docentes Ana Cláudia 
Nogueira Mulati e Douglas Soares de Oliveira, tendo sido formalizado o ingresso do 
professor Jair da Silva e da professora Hercília Alves Pereira de Carvalho. Sendo 
assim, a composição do NDE ficou com a seguinte composição: presidindo os 
trabalhos o professor William Junior do Nascimento (membro nato por desempenhar 
o cargo de coordenador do curso), os demais membros e as respectivas ár
concentração como segue: Jair da Silva (Matemática), Valquíria de Moraes Silva 
(Química), Hercília Alves Pereira de Carvalho (Física) Bárbara Cândido Braz 
(Disciplinas de Estágio), Marcelo Valério (Ensino) e Adriano Rodrigues Mansanera 

o). Os nomes foram APROVADOS por unanimidade. 
O professor William Junior do Nascimento solicitou, junto aos 

representantes de cada modalidade, a apresentação das propostas dos projetos. A 
professora Valquíria de Moraes Silva apresentou o projeto da modalidade 1 
(Pesquisa): "Provimento de equipamentos básicos para a realização de pesquisa 
dos docentes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Jandaia do 
Sul", que contemplou o valor de R$39.574,68 sendo APROVADO por u
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas, em encontro 
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(as) docentes: Ana 

Braz, Douglas Soares de Oliveira, 
Eduardo Cesar Meurer, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Janete de Paula 
Ferrareze Silva, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Juliana Verga 
Shirabayashi, Leticia Saragiotto Colpini, Simão Nicolau Stelmastchuk  e Valquíria de 
Moraes Silva. Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno 
de Souza. Ausência justificada: Gisele Strieder Philippsen (consulta médica) e 
Marcelo Valério (período de férias). Participações discentes: Ana Paula Oliveira 

zer e Isadora Semensato Razaboni. Em afastamento Carlos Eurico Galvão Rosa. 
foram APROVADAS, por unanimidade, as seguintes Atas: a) 52ª 

reunião ordinária. b) 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª e 45ª reunião extraordinária. 
LIZAÇÃO MEMBRO DO COLEGIADO E NDE DE 

O professor William Junior do 
Nascimento apresentou a proposta de reformulação dos membros do colegiado e do 
NDE (Núcleo Docente Estruturante). Na composição do colegiado optou-se por 
permitir que os atuais membros refletissem sobre a sua participação e indicassem, 
posteriormente, a sua solicitação de permanência ou exclusão do mesmo. A 
professora Juliana Verga Shirabayashi, todavia, optou por apresentar seu pedido de 

egiado. A docente justificou seu pedido mencionando também que é 
membro integrante do colegiado de curso na Engenharia de Produção. O pedido de 
saída da professora Juliana Verga Shirabayashi foi acolhido pelo coordenador e 

VADO por unanimidade. No tocante ao NDE, 
após discussão entre os presentes, foi definida a saída dos docentes Ana Cláudia 
Nogueira Mulati e Douglas Soares de Oliveira, tendo sido formalizado o ingresso do 

ves Pereira de Carvalho. Sendo 
assim, a composição do NDE ficou com a seguinte composição: presidindo os 
trabalhos o professor William Junior do Nascimento (membro nato por desempenhar 
o cargo de coordenador do curso), os demais membros e as respectivas áreas de 
concentração como segue: Jair da Silva (Matemática), Valquíria de Moraes Silva 
(Química), Hercília Alves Pereira de Carvalho (Física) Bárbara Cândido Braz 
(Disciplinas de Estágio), Marcelo Valério (Ensino) e Adriano Rodrigues Mansanera 

o). Os nomes foram APROVADOS por unanimidade. 2) FDA FLUXO 
O professor William Junior do Nascimento solicitou, junto aos 

representantes de cada modalidade, a apresentação das propostas dos projetos. A 
presentou o projeto da modalidade 1 

(Pesquisa): "Provimento de equipamentos básicos para a realização de pesquisa 
dos docentes do curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Campus Jandaia do 
Sul", que contemplou o valor de R$39.574,68 sendo APROVADO por unanimidade; 
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o professor William Junior do Nascimento submeteu o projeto da modalidade 2 44 

(Ensino): "Acervo bibliográfico e consolidação dos laboratórios didáticos e 45 

pedagógicos do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas de Jandaia do Sul" que 46 

contemplou o valor de R$39.996,00 sendo APROVADO por unanimidade; o projeto 47 

da modalidade 3 (Extensão), coordenado pelo professor Marcelo Valério: 48 

"Estruturação do Laboratório49 

Exatas para ações Universidade50 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk, uma vez que o docente responsável pela 51 

coordenação do mesmo, professor Marcelo Valério, na data da presente reunião, 52 

encontrava-se em período de gozo de férias, impossibilitando su53 

reunião. O referido projeto da modalidade 3 (Extensão) foi APROVADO por 54 

unanimidade. Comunicados e Informes: a) Aprovação 55 

professor William Junior do Nascimento informou que a comissão de estágio 56 

aprovou a redução de carg57 

Física IV, da discente Simone Antônia dos Santos, uma vez que a referida 58 

acadêmica apresentou os documentos comprobatórios para tal medida. 59 

de adiantamento de conhecimento da discente Larissa Soar60 

William Junior do Nascimento informou os tramites e o andamento do pedido de 61 

adiantamento de conhecimento da aluna Larissa Soares Pina que já conta com data 62 

para realização da prova. 63 

Substituto Bruno Luis H. Cereser:64 

relatou ao colegiado a consulta que respondeu sobre a extensão do contrato do 65 

professor Substituto Bruno Luis H. Cereser. O docente William Junior do Nascimento 66 

esclareceu que pelo fato d67 

substituto expirar em breve, e o mesmo não ter manifestado interesse em ofertar 68 

disciplina para o curso durante o ERE (Ensino Remoto Emergencial), optou por 69 

responder que não havia interesse da coorde70 

referido docente. d) Fórum de Coordenadores das Licenciaturas 71 

resolução CNE: o professor William Junior do Nascimento relatou ao colegiado as 72 

discussões que participou juntamente com a professora Bárbara Cândido 73 

sobre reformulação das licenciaturas proposta na resolução do Conselho Nacional 74 

de Educação (CNE). Ambos os docentes reforçaram a importância do documento 75 

conjunto sintetizado pelo Fórum, rechaçando a referida resolução e a necessidade 76 

de os demais docentes se inteirarem do conteúdo e se somarem ao debate público 77 

que o documento vem suscitando. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, 78 

professor William Junior do Nascimento, às dez horas e quarenta e dois minutos, 79 

encerrou a reunião, da qual eu, Rafa80 

vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.81 

Secretário – Rafael Policeno

Presidente – William Junior do Nascimento
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o professor William Junior do Nascimento submeteu o projeto da modalidade 2 
(Ensino): "Acervo bibliográfico e consolidação dos laboratórios didáticos e 
pedagógicos do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas de Jandaia do Sul" que 

valor de R$39.996,00 sendo APROVADO por unanimidade; o projeto 
da modalidade 3 (Extensão), coordenado pelo professor Marcelo Valério: 
"Estruturação do Laboratório-Estúdio Multimídias da Licenciatura em Ciências 
Exatas para ações Universidade-Escolas" no valor de R$39.710,90, foi relatado pelo 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk, uma vez que o docente responsável pela 
coordenação do mesmo, professor Marcelo Valério, na data da presente reunião, 

se em período de gozo de férias, impossibilitando su
reunião. O referido projeto da modalidade 3 (Extensão) foi APROVADO por 

Comunicados e Informes: a) Aprovação ad referendum

professor William Junior do Nascimento informou que a comissão de estágio 
aprovou a redução de carga horária de Estágio Supervisionado de Docência em 
Física IV, da discente Simone Antônia dos Santos, uma vez que a referida 
acadêmica apresentou os documentos comprobatórios para tal medida. 
de adiantamento de conhecimento da discente Larissa Soares Pina:
William Junior do Nascimento informou os tramites e o andamento do pedido de 
adiantamento de conhecimento da aluna Larissa Soares Pina que já conta com data 
para realização da prova. c) Manifestação sobre o contrato do professor 

tuto Bruno Luis H. Cereser: o professor William Junior do Nascimento 
relatou ao colegiado a consulta que respondeu sobre a extensão do contrato do 
professor Substituto Bruno Luis H. Cereser. O docente William Junior do Nascimento 
esclareceu que pelo fato do término da vigência do contrato do referido professor 
substituto expirar em breve, e o mesmo não ter manifestado interesse em ofertar 
disciplina para o curso durante o ERE (Ensino Remoto Emergencial), optou por 
responder que não havia interesse da coordenação na ampliação do vínculo do 

d) Fórum de Coordenadores das Licenciaturas 
o professor William Junior do Nascimento relatou ao colegiado as 

discussões que participou juntamente com a professora Bárbara Cândido 
sobre reformulação das licenciaturas proposta na resolução do Conselho Nacional 
de Educação (CNE). Ambos os docentes reforçaram a importância do documento 
conjunto sintetizado pelo Fórum, rechaçando a referida resolução e a necessidade 

ocentes se inteirarem do conteúdo e se somarem ao debate público 
que o documento vem suscitando. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, 
professor William Junior do Nascimento, às dez horas e quarenta e dois 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. 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

William Junior do Nascimento:  _______________________________
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o professor William Junior do Nascimento submeteu o projeto da modalidade 2 
(Ensino): "Acervo bibliográfico e consolidação dos laboratórios didáticos e 
pedagógicos do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas de Jandaia do Sul" que 

valor de R$39.996,00 sendo APROVADO por unanimidade; o projeto 
da modalidade 3 (Extensão), coordenado pelo professor Marcelo Valério: 

Estúdio Multimídias da Licenciatura em Ciências 
lor de R$39.710,90, foi relatado pelo 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk, uma vez que o docente responsável pela 
coordenação do mesmo, professor Marcelo Valério, na data da presente reunião, 

se em período de gozo de férias, impossibilitando sua participação na 
reunião. O referido projeto da modalidade 3 (Extensão) foi APROVADO por 

ad referendum: o 
professor William Junior do Nascimento informou que a comissão de estágio 

a horária de Estágio Supervisionado de Docência em 
Física IV, da discente Simone Antônia dos Santos, uma vez que a referida 
acadêmica apresentou os documentos comprobatórios para tal medida. b) Exame 

es Pina: o professor 
William Junior do Nascimento informou os tramites e o andamento do pedido de 
adiantamento de conhecimento da aluna Larissa Soares Pina que já conta com data 

c) Manifestação sobre o contrato do professor 
o professor William Junior do Nascimento 

relatou ao colegiado a consulta que respondeu sobre a extensão do contrato do 
professor Substituto Bruno Luis H. Cereser. O docente William Junior do Nascimento 

o término da vigência do contrato do referido professor 
substituto expirar em breve, e o mesmo não ter manifestado interesse em ofertar 
disciplina para o curso durante o ERE (Ensino Remoto Emergencial), optou por 

nação na ampliação do vínculo do 
d) Fórum de Coordenadores das Licenciaturas – contra a 

o professor William Junior do Nascimento relatou ao colegiado as 
discussões que participou juntamente com a professora Bárbara Cândido Braz, 
sobre reformulação das licenciaturas proposta na resolução do Conselho Nacional 
de Educação (CNE). Ambos os docentes reforçaram a importância do documento 
conjunto sintetizado pelo Fórum, rechaçando a referida resolução e a necessidade 

ocentes se inteirarem do conteúdo e se somarem ao debate público 
que o documento vem suscitando. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, 
professor William Junior do Nascimento, às dez horas e quarenta e dois minutos, 

el Policeno de Souza, lavrei a presente Ata, que 

___________________________________  

_______________________________  
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Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati

Docente – Bárbara Cândido Braz:

Docente – Douglas Soares de Oliveira:

Docente – Eduardo César Meurer

Docente - Hercília Alves Pereira de Carvalho:_______________________________

Docente – Jair da Silva: ________________________________

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva:

Docente – José Eduardo Padilha de Souza

Docente – Juliana Verga Shirabayashi:

Docente – Leticia Saragiotto Colpini:

Docente – Simão Nicolau Stelmastchuk

Docente – Valquíria de Moraes Silva
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Ana Cláudia Nogueira Mulati: __________________________________

Bárbara Cândido Braz: ________________________________

Douglas Soares de Oliveira: ________________________________

Eduardo César Meurer: ________________________________

Hercília Alves Pereira de Carvalho:_______________________________

________________________________________________

Janete de Paula Ferrareze Silva: ________________________________

José Eduardo Padilha de Souza: ________________________________

Juliana Verga Shirabayashi: ________________________________

Leticia Saragiotto Colpini: ________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk: ________________________________

Valquíria de Moraes Silva: ________________________________
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__________________________________ 

________________________________________  

____________________________________  

_______________________________________  

Hercília Alves Pereira de Carvalho:_______________________________ 

________________  

________________________________  

________________________________  

____________________________________  

______________________________________  

__________________________________  

_____________________________________  


