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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS,
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2022.

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e doze minutos, em encontro
on-line, pela plataforma Microso� Teams e presencialmente na sala A101, reuniu-se o colegiado do curso
de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Marcelo
Valério, com a par�cipação dos(as) docentes: Ana Cláudia Nogueira Mula�, Bárbara Cândido Braz, Carlos
Eurico Galvão Rosa, Douglas Soares de Oliveira, Le�cia Saragio�o Colpini, Simão Nicolau Stelmastchuk,
William Junior do Nascimento e Valquíria de Moraes Silva. Ainda presente o Técnico em Assuntos
Educacionais Rafael Policeno de Souza e a representante dos Técnicos-Administra�vos em Educação, a
Pedagoga Mariane Ramos de Souza Araujo. Representação discente: Isadora Semensato Razaboni.
Ausência docente jus�ficada: Hercília Alves Pereira de Carvalho. Em férias: Eduardo Cesar Meurer, Jair da
Silva e Janete de Paula Ferrareze Silva. Em licença qualificação: Gisele Strieder Philippsen. Expediente: foi
apreciada e aprovada, por unanimidade, a ata da 59ª reunião ordinária. Foram apreciadas e aprovadas,
por unanimidade, as atas das reuniões extraordinárias 67ª a 72ª. Ordens do dia: 1) Deliberação sobre o
nome da professora Le�cia Saragio�o Colpini como orientadora acadêmica da turma 2022: O
coordenador do curso, docente Marcelo Valério, colocou a indicação ao POA - Programa de Orientação
Acadêmica GRR2022, o nome da docente Le�cia Saragio�o Colpini para a apreciação do colegiado. A
referida professora teve a homologação de sua indicação aprovada por unanimidade. 2) Deliberação
sobre nova coordenação de TCC para o ano de 2022: Foi verificado que na reunião da 57ª reunião
ordinária foi homologado o nome do professor William Junior do Nascimento como coordenador do TCC
de Setembro de 2021 até setembro de 2022. O encaminhamento a ser registrado é que o fim do
mandato do referido docente coincidirá com o término do primeiro semestre le�vo de 2022, sendo
necessária especial atenção por parte do colegiado em relação a escolha de novo coordenador de TCC
para o período subsequente. 3) Deliberação sobre a par�cipação do congresso no COLI – Congresso das
Licenciaturas, organizado pela UNESPAR: o docente Marcelo Valério apresentou a possibilidade de
par�cipação na comissão de organização do COLI. O mesmo consultou o colegiado sobre o interesse de
algum membro na organização do evento. Não houve adesão/indicação de nome, mas foi consenso a
necessidade de par�cipar, sendo encaminhado que será ampliada a consulta aos outros membros
eventualmente não presentes. Não havendo a possibilidade de algum docente assumir a tarefa, a
coordenação de curso assumirá mais este encargo. 4) Apreciação de atos pra�cados pela Coordenação
de curso: foram apresentados e jus�ficados pela coordenação os seguintes atos:  Ad referendum 01 SEI
23075.027244/2022-85 (oferta da disciplina de LIBRAS). Ad referendum 02 SEI23075.024167/2022-10
(Edital Segunda Licenciatura). Os atos foram homologados por unanimidade pelo colegiado. 5)
Orientação e deliberação sobre a parcela do orçamento do campus des�nado ao Curso/Colegiado
(pesquisa, extensão, eventos, diárias e passagens, pregões): o coordenador Marcelo Valério apresentou
os números que estão à disposição do Curso/Colegiado, a par�r do orçamento do campus. Das
orientações, a ênfase foi em buscar dar celeridade às eventuais inicia�vas que demandem o uso dos
valores disponíveis, bem como derivou o encaminhamento de retomar a consulta ao colegiado em
agosto, a fim de verificar o percentual u�lizado, avaliando a possibilidade de um esforço para aplicação
dos recursos em polí�cas a serem construídas para o aperfeiçoamento do Curso/Colegiado. O
encaminhamento foi acolhido por unanimidade. 6) Edital Fluxo Programado 2021: O docente Douglas
Soares de Oliveira manifestou sua contrariedade quanto ao atraso na divulgação do resultado do que
referido edital. O docente informa que o prazo de divulgação do edital estava previsto para fevereiro. A
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sugestão do docente foi a de uma cobrança formal por parte do colegiado. Todavia, o professor Simão
Nicolau Stelmastchuk deu conta de que os demais cursos também estão na expecta�va de conhecer o
resultado do pleito. Assim, a coordenação de curso acredita ser mais pro�cuo solicitar que a direção do
campus encaminhe uma cobrança formal solicitando esclarecimentos sobre o atraso na divulgação do
edital em questão. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 7) Aprovação das bancas do teste
sele�vo para professor subs�tuto da docente Valquíria de Moraes Silva (inscrições e provas): Foi
subme�do os nomes dos docentes que se envolverão nos trabalhos: Banca de homologação: professor
Jair da Silva e professoras Hercília Alves Pereira de Carvalho e Bárbara Cândido Braz - previsão de
a�vidades para 16 e 17/Maio. Banca de prova: Eduardo Cesar Meurer; Tânia do Carmo; Jaime da Costa
Cedran (UEM/Goioerê) - previsão de a�vidades 18 a 26/05. Os nomes foram aprovados por
unanimidade. 8) Entendimento e posicionamento sobre o Plano de Integralização Curricular (PRIC)
2022.1: o docente Marcelo Valério consultou o colegiado quanto a formulação da resposta ao PRIC
2022.1. Após exposição do informe do docente Carlos Eurico Galvão Rosa sobre o entendimento e
discussão no Colegiado de Licenciatura em Computação, sobre a imposição da adequação do calendário
de 18 semanas em 15 semanas, houve o encaminhamento de construir um documento demonstrando a
dificuldade e o prejuízo para a excelência  das a�vidades didá�cas, do calendário, ainda que se considere
a imposição pragmá�ca de alinhamento do calendário civil ao le�vo. A orientação aos docentes do curso
é a de que desenvolvam seus planos de ensino considerando estratégias para a completa integralização
dos conteúdos previstos em cada disciplina. As considerações e encaminhamentos foram acolhidas pelo
colegiado e aprovadas por unanimidade. 9) Deliberação sobre a situação da conclusão de TCC II pela
estudante  Úrsula Rayelle Assis Marques - GRR20173324: o professor William Junior do Nascimento
apresentou pedido ao colegiado para extensão de prazo a fim de que a sua orientanda consiga viabilizar a
conclusão dos créditos da referida disciplina. O colegiado consultou todas as possibilidades que
pudessem contemplar o pedido do orientador. Contudo, não há norma�va que garanta espaço para uma
decisão desta monta por parte do colegiado de curso. Também considerou-se a quebra de isonomia
perante aos demais estudantes e orientadores. Assim, feita a consulta ao colegiado de extensão de prazo
para a conclusão do TCC II pela discente, o pedido foi rejeitado por unanimidade. 10) Calendário das
próximas reuniões: foi discu�da as duas próximas reuniões ordinárias regimentais previstas para o
período le�vo 2022.1. Sendo assim definidas: a primeira em 15/06, quarta-feira, 14h, e a úl�ma em
19/09, segunda-feira, 14h. São datas previstas e que poderão ser ajustadas. O calendário foi aprovado
por unanimidade. Informes e comunicados:  a) Andamento das a�vidades de orientação acadêmica. A
coordenação sublinhou a necessidade de atenção ao trabalho previsto no Programa de Orientação
Acadêmica. Indicou, ainda, a importância de que os trabalhos estejam em acordo com o que está previsto
no regimento do curso para a orientação acadêmica. b) Oferta de orientação para trabalhos de conclusão
de curso. A coordenação comunicou o colegiado quanto a ampla divulgação de oferta das linhas de
pesquisa e possíveis orientadores de trabalhos de conclusão de curso. c) Atualização da portaria do
Núcleo Docente Estruturante: o docente Marcelo Valério, que também preside o NDE, apresentou
informe quanto aos membros do núcleo, além de acrescentar um qualita�vo comunicado referente a
reunião realizada na parte da manhã do dia 09 de maio, demonstrando sa�sfação quanto o andamento
dos trabalhos. Aproveitou, também, para apresentar rapidamente um primeiro esboço do trabalho (com
o avanço das distribuições das cargas horárias) além de reforçar que as reuniões do NDE são abertas e
que conta com o engajamento dos demais docentes na construção dos trabalhos. d) Atualização da
portaria do Colegiado. O coordenador do curso, docente Marcelo Valério, rememorou que foi
feita consulta, em e-mail recente, aos membros do colegiado, quanto ao desejo de permanecer ou
desligar-se do mesmo. Não houve manifestações de desligamento, permanecendo os mesmos
componentes. Foi mencionado a possibilidade de ingresso de mais um representante discente, tendo em
vista a previsão e cálculo descrito no regimento. A coordenação formalizará à en�dade estudan�l a
possibilidade de inclusão. Por ora, ficou comunicado que será atualizada a portaria com as correções
referente a troca das coordenações e com a subs�tuição da suplência dos Técnicos Administra�vos em
Educação. e) Atualização sobre o processo de aproveitamento do professor para Ensino de Química. O
docente Marcelo Valério comunicou o colegiado sobre o andamento a contento da admissão do docente
Aroldo Nascimento Silva. O coordenador Marcelo Valério indica que em breve o mesmo estará integrado
e compar�lhando de nosso convívio. f) Relatório de a�vidades desempenhadas pelo Comitê de É�ca em
Pesquisa com Seres Humanos (CEP/SD - CEP/CH). A coordenação comunica que formalizou o pedido de
inclusão do curso de Licenciatura em Ciências Exatas no Comitê de É�ca em Pesquisa com Seres
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Humanos, relatando a importância para a vinculação nas plataformas de pesquisa quando da submissão
de projetos desta natureza. g) Envio das Fichas 02 das disciplinas em oferta 2022.1: até dia 12/05 (quinta-
feira). A coordenação de curso reforçou o pedido para envio das Fichas 2  em tempo hábil para
conferência, ajustes, organização e submissão no sistema pela coordenação e unidade de apoio
acadêmico. h) Consulta à UAPS a respeito do funcionamento noturno (Despacho nº
21/2022/UFPR/R/PRAE/CAE/UAPS - Processo nº 23075.003263/2022-16). O coordenador Marcelo Valério
repercu�u a resposta da UAPS - Unidade de Apoio Pscicossocial em relação aos pedidos de extensão de
horário de atendimento ao noturno.  i) Abertura do Edital do Residência Pedagógica e do PIBID. O
professor Marcelo Valério comunicou o colegiado quanto ao edital Residência Pedagógica PIBID. j)
Adicional noturno. O docente Carlos Eurico Galvão Rosa, descreveu seu caminho, com êxito, no processo
de solicitação de pagamento para adicional noturno. Nada mais havendo a tratar, o coordenador do
curso, o docente Marcelo Valério, às dezessete horas e trinta 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. 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VALERIO, COORDENADOR DO CURSO
DE LICENCIATURA EM CIENCIAS EXATAS, em 23/06/2022, às 09:05, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL POLICENO DE SOUZA, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 23/06/2022, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISADORA SEMENSATO RAZABONI, Usuário
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Documento assinado eletronicamente por SIMAO NICOLAU STELMASTCHUK, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIANE RAMOS DE SOUZA ARAUJO,
PEDAGOGO-AREA, em 23/06/2022, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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Documento assinado eletronicamente por LETICIA SARAGIOTTO COLPINI, PROFESSOR
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Documento assinado eletronicamente por WILLIAM JUNIOR DO NASCIMENTO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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Documento assinado eletronicamente por VALQUIRIA DE MORAES SILVA RIBEIRO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/06/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA CLAUDIA NOGUEIRA MULATI, PROFESSOR
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