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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 1 

EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018.2 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 3 

minutos, na sala 36, no prédio da UFPR, 4 

o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 5 

coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação dos 6 

docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de 7 

Oliveira, Eduardo Meurer, Jair da Silva, 8 

Shirabayashi, Landir Saviniec, Leticia Saragiotto Colpini e William Junior do Nascimento. 9 

Ainda presente a Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e os discentes Daiara 10 

Calvo Blasques e Lucas Müller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos 11 

Eurico Galvão Rosa, Gisele Strieder Phlippsen, 12 

Eduardo Padilha de Sousa, Marcelo Valério e Valquíria de Moraes Silva. 13 

Leitura e aprovação das Atas: 14 

Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 09/10/201815 

da ata da 24ª Reunião Extraordinária do Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas, 16 

realizada no dia 22/10/2018; c) 17 

de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 26/09/2018. 18 

todos. Ordem do dia: 1) APRECIAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE 19 

EXTENSÃO: o professor William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado o 20 

Relatório Final do projeto de extensão intitulado “21 

ensino de Ciências e Matemática nas escolas públicas”. O documento foi aberto e todos 22 

tiveram acesso no decorrer da reunião. O docente informou que o projeto foi iniciado no 23 

segundo semestre de 2014, junto a PROEC, tendo vigência de 4 anos, se encerrando no 24 

final de julho de 2018. O professor mencionou que tendo em vista o final do projeto, foi 25 

feito um relatório final das atividades desenvolvidas para envio a PROEC, fazendo ainda 26 

alguns comentários como as produções que surgiram do projeto e as experiências 27 

adquiridas com o mesmo, frisando ainda os professores que colaboraram de alguma 28 

forma com o projeto. O professor William Junior do Nascimento se mostrou aberto às 29 

dúvidas sobre o projeto e agradeceu o apoio de todos. Colocado em votação, o relatório 30 

foi aprovado por unanimidade. 31 

FENN DE ESPECTROMETRIA DE MASSAS:32 

colegiado a versão final do Regimento do Laboratório33 

O professor informou que versões anteriores foram enviadas aos demais docentes para 34 

que contribuíssem com o mesmo, apresentando agora a versão final, que foi aberto e 35 

apresentado a todos durante a reunião. O professor Edu36 

regimento visa facilitar a realização de projetos em conjunto com empresas e também em 37 

futuros convênios, bem como na própria utilização do mesmo. O professor mencionou 38 

alguns pontos importantes do regimento, informando que será 39 

aonde serão analisados todos os projetos e atividades do laboratório, reforçando ainda 40 

que o laboratório estará vinculado ao colegiado do curso de Licenciatura em Ciências 41 

Exatas. O docente informou ainda que o documento será apreciado 42 

do Campus e também pelo COUN. Após análise pelos membros do colegiado, o 43 

regimento foi aprovado por unanimidade. 44 

DOCENTE: o professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou ao colegiado a avaliação 45 

da 1ª etapa de Estágio Probatório dos docentes Douglas Soares de Oliveira e Landir 46 

Saviniec. Ambas as avaliações foram apreciadas pelo colegiado e algumas dúvidas foram 47 

sanadas. Após análise pelo colegiado, a 1ª etapa de Estágio Probatório de ambos foi 48 

aprovada por unanimidade. 49 
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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018.
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 
minutos, na sala 36, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu
o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 
oordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação dos 

docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de 
air da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, Juliana Verga 

yashi, Landir Saviniec, Leticia Saragiotto Colpini e William Junior do Nascimento. 
Ainda presente a Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e os discentes Daiara 
Calvo Blasques e Lucas Müller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos 

Gisele Strieder Phlippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, 
Eduardo Padilha de Sousa, Marcelo Valério e Valquíria de Moraes Silva. 
Leitura e aprovação das Atas: a) Aprovação da ata da 23ª Reunião Extraordinária do 

legiado de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 09/10/2018
da ata da 24ª Reunião Extraordinária do Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas, 

c) Aprovação da ata da 41ª Reunião Ordinária do Colegia
de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 26/09/2018. Atas Aprovadas por 

1) APRECIAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE 
o professor William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado o 

to de extensão intitulado “Revitalizando espaços e práticas do 
ensino de Ciências e Matemática nas escolas públicas”. O documento foi aberto e todos 
tiveram acesso no decorrer da reunião. O docente informou que o projeto foi iniciado no 

2014, junto a PROEC, tendo vigência de 4 anos, se encerrando no 
final de julho de 2018. O professor mencionou que tendo em vista o final do projeto, foi 
feito um relatório final das atividades desenvolvidas para envio a PROEC, fazendo ainda 

rios como as produções que surgiram do projeto e as experiências 
adquiridas com o mesmo, frisando ainda os professores que colaboraram de alguma 
forma com o projeto. O professor William Junior do Nascimento se mostrou aberto às 

radeceu o apoio de todos. Colocado em votação, o relatório 
foi aprovado por unanimidade. 2) APRECIAÇÃO DO REGIMENTO DO LABORATÓRIO 
FENN DE ESPECTROMETRIA DE MASSAS: o docente Eduardo Meurer apresentou ao 
colegiado a versão final do Regimento do Laboratório Fenn de Espectrometria de Massas. 
O professor informou que versões anteriores foram enviadas aos demais docentes para 
que contribuíssem com o mesmo, apresentando agora a versão final, que foi aberto e 
apresentado a todos durante a reunião. O professor Eduardo Meurer comentou que o 
regimento visa facilitar a realização de projetos em conjunto com empresas e também em 
futuros convênios, bem como na própria utilização do mesmo. O professor mencionou 
alguns pontos importantes do regimento, informando que será formado um conselho 
aonde serão analisados todos os projetos e atividades do laboratório, reforçando ainda 
que o laboratório estará vinculado ao colegiado do curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas. O docente informou ainda que o documento será apreciado no Conselho Diretor 
do Campus e também pelo COUN. Após análise pelos membros do colegiado, o 
regimento foi aprovado por unanimidade. 3) APROVAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou ao colegiado a avaliação 
ª etapa de Estágio Probatório dos docentes Douglas Soares de Oliveira e Landir 

Saviniec. Ambas as avaliações foram apreciadas pelo colegiado e algumas dúvidas foram 
sanadas. Após análise pelo colegiado, a 1ª etapa de Estágio Probatório de ambos foi 

a por unanimidade. 4) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DOCENTE:

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018. 
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 

Avançado de Jandaia do Sul, reuniu-se 
o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 
oordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação dos 

docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de 
de Paula Ferrareze Silva, Juliana Verga 

yashi, Landir Saviniec, Leticia Saragiotto Colpini e William Junior do Nascimento. 
Ainda presente a Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e os discentes Daiara 
Calvo Blasques e Lucas Müller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos 

Hercília Alves Pereira de Carvalho, José 
Eduardo Padilha de Sousa, Marcelo Valério e Valquíria de Moraes Silva. Expediente: 

Aprovação da ata da 23ª Reunião Extraordinária do 
legiado de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 09/10/2018; b) Aprovação 

da ata da 24ª Reunião Extraordinária do Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas, 
Aprovação da ata da 41ª Reunião Ordinária do Colegiado 

Atas Aprovadas por 
1) APRECIAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE 

o professor William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado o 
Revitalizando espaços e práticas do 

ensino de Ciências e Matemática nas escolas públicas”. O documento foi aberto e todos 
tiveram acesso no decorrer da reunião. O docente informou que o projeto foi iniciado no 

2014, junto a PROEC, tendo vigência de 4 anos, se encerrando no 
final de julho de 2018. O professor mencionou que tendo em vista o final do projeto, foi 
feito um relatório final das atividades desenvolvidas para envio a PROEC, fazendo ainda 

rios como as produções que surgiram do projeto e as experiências 
adquiridas com o mesmo, frisando ainda os professores que colaboraram de alguma 
forma com o projeto. O professor William Junior do Nascimento se mostrou aberto às 

radeceu o apoio de todos. Colocado em votação, o relatório 
APRECIAÇÃO DO REGIMENTO DO LABORATÓRIO 

o docente Eduardo Meurer apresentou ao 
Fenn de Espectrometria de Massas. 

O professor informou que versões anteriores foram enviadas aos demais docentes para 
que contribuíssem com o mesmo, apresentando agora a versão final, que foi aberto e 

ardo Meurer comentou que o 
regimento visa facilitar a realização de projetos em conjunto com empresas e também em 
futuros convênios, bem como na própria utilização do mesmo. O professor mencionou 

formado um conselho 
aonde serão analisados todos os projetos e atividades do laboratório, reforçando ainda 
que o laboratório estará vinculado ao colegiado do curso de Licenciatura em Ciências 

no Conselho Diretor 
do Campus e também pelo COUN. Após análise pelos membros do colegiado, o 

3) APROVAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 
Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou ao colegiado a avaliação 

ª etapa de Estágio Probatório dos docentes Douglas Soares de Oliveira e Landir 
Saviniec. Ambas as avaliações foram apreciadas pelo colegiado e algumas dúvidas foram 
sanadas. Após análise pelo colegiado, a 1ª etapa de Estágio Probatório de ambos foi 

4) SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DOCENTE: a 
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docente Bárbara Cândido Braz apresentou solicitação de afastamento para participar do 50 

VII SIPEM - Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que 51 

acontecerá em Foz do Iguaçu/PR, do52 

mencionou ainda como se dará a reposição das aulas. Solicitação aprovada por todos. 53 

APROVAÇÃO DE NOMES DE ORIENTADORES DE TCC E54 

ÁREAS DE INTERESSE PARA O ANO DE 201955 

Stelmastchuk informou que no regulamento de TCC do curso, consta que é necessário 56 

aprovar, nas ultimas reuniões do ano, quem são os candidatos a orientadores e seus 57 

temas de interesse para orientação para o ano seguinte. O docen58 

enviou e-mail a todos os docentes para levantar quem tem interesse e alguns docentes se 59 

manifestaram, porém mencionou que ainda precisa de voluntários. O professor menciona 60 

ainda que, sabendo os professores que tem interesse em orient61 

um oficio para que os alunos se informem e possam escolher seus orientadores, 62 

explicando ainda que as disciplinas de TCC agora serão abertas por orientador, para que 63 

assim os alunos se matriculem na disciplina que corresponda ao64 

encaminhamento, o coordenador do curso Simão Nicolau Stelmastchuk sugere o envio de 65 

outro e-mail solicitando aos docentes que se manifestem quanto a quem quer orientar, 66 

qual o tema de interesse em trabalhar e o número de alunos que po67 

obtiver a resposta, formulará um ofício e encaminhará aos alunos para que possam se 68 

informar e procurar os professores de interesse. Aprovado por todos. 69 

EXTENSÃO PARA O CURSO: 70 

comentando que em reuniões anteriores, bem como consta na Minuta apresentada na 71 

reunião de coordenações que aconteceu em Matinhos, foi discutida a ideia de criar um 72 

Programa de Extensão para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A profes73 

informou que, juntamente com as docentes Bárbara Cândido Braz e Juliana Verga 74 

Shirabayashi começaram a discutir e rascunhar ideias sobre a possibilidade da criação de 75 

um Programa Extensionista, mas acharam muito difícil tentar escrever uma proposta se76 

ter uma discussão sobre quais demandas esse programa trataria. Sendo assim, pensam 77 

que, se surgir uma oportunidade de mandar uma proposta para o próximo ano, é 78 

necessário ter uma discussão anteriormente para delinear quais seriam os problemas que 79 

o programa pretende tratar, quais as frentes de trabalho e quais projetos seriam 80 

vinculados a esse programa. Com isso, a professora Ana Cláudia Nogueira Mulati 81 

menciona que a discussão sobre esses temas tem que ser feita dentro do colegiado de 82 

curso, buscando emanar quais seriam essas demandas e ver quem esta disposto a 83 

contribuir na implantação, tanto da proposta, como fazer parte da equipe organizadora do 84 

Programa. A docente frisa ainda que é de fundamental importância uma parceria com o 85 

Núcleo Regional de Educação para discutirem demandas que venham também da 86 

sociedade, buscando esclarecer se as propostas que o colegiado destacar vão realmente 87 

atender as demandas que a escola espera, uma vez que a ideia de um programa de 88 

extensão tem que ter esse dialogo, sendo 89 

docente William Junior do Nascimento comentou que achou feliz a escolha de não 90 

enviarem uma proposta ainda esse ano, para que tenham mais tempo de discussão e 91 

concorda com a docente Ana Cláudia Nogueira Mulati que é in92 

desenvolver ações de uma forma um pouco mais casada, conversar entre as 93 

coordenações e equipes de projetos extensionistas para ver o que esta sendo 94 

desenvolvido e fazer parcerias. O professor menciona ainda que a ideia é pensar em uma 95 

proposta nova, vinculando projetos novos, que vão ao encontro do que é demanda da 96 

comunidade, visando garantir a consistência do curso na região, as demandas do curso e 97 

também dos núcleos de educação. A professora Ana Cláudia Nogueira Mulati comentou 98 
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docente Bárbara Cândido Braz apresentou solicitação de afastamento para participar do 
Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que 

acontecerá em Foz do Iguaçu/PR, dos dias 04 a 08 de novembro de 2018. A professora 
mencionou ainda como se dará a reposição das aulas. Solicitação aprovada por todos. 
APROVAÇÃO DE NOMES DE ORIENTADORES DE TCC E SUAS RESPECTIVAS 
ÁREAS DE INTERESSE PARA O ANO DE 2019: o professor Simão Nicolau 
Stelmastchuk informou que no regulamento de TCC do curso, consta que é necessário 
aprovar, nas ultimas reuniões do ano, quem são os candidatos a orientadores e seus 
temas de interesse para orientação para o ano seguinte. O docente informou ainda que 

mail a todos os docentes para levantar quem tem interesse e alguns docentes se 
manifestaram, porém mencionou que ainda precisa de voluntários. O professor menciona 
ainda que, sabendo os professores que tem interesse em orientar e quais as áreas, criará 
um oficio para que os alunos se informem e possam escolher seus orientadores, 
explicando ainda que as disciplinas de TCC agora serão abertas por orientador, para que 
assim os alunos se matriculem na disciplina que corresponda ao seu orientador. Como 
encaminhamento, o coordenador do curso Simão Nicolau Stelmastchuk sugere o envio de 

mail solicitando aos docentes que se manifestem quanto a quem quer orientar, 
qual o tema de interesse em trabalhar e o número de alunos que pode orientar. Assim que 
obtiver a resposta, formulará um ofício e encaminhará aos alunos para que possam se 
informar e procurar os professores de interesse. Aprovado por todos. 
EXTENSÃO PARA O CURSO: a docente Ana Cláudia Nogueira Mulati come
comentando que em reuniões anteriores, bem como consta na Minuta apresentada na 
reunião de coordenações que aconteceu em Matinhos, foi discutida a ideia de criar um 
Programa de Extensão para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A profes
informou que, juntamente com as docentes Bárbara Cândido Braz e Juliana Verga 
Shirabayashi começaram a discutir e rascunhar ideias sobre a possibilidade da criação de 
um Programa Extensionista, mas acharam muito difícil tentar escrever uma proposta se
ter uma discussão sobre quais demandas esse programa trataria. Sendo assim, pensam 
que, se surgir uma oportunidade de mandar uma proposta para o próximo ano, é 
necessário ter uma discussão anteriormente para delinear quais seriam os problemas que 

ama pretende tratar, quais as frentes de trabalho e quais projetos seriam 
vinculados a esse programa. Com isso, a professora Ana Cláudia Nogueira Mulati 
menciona que a discussão sobre esses temas tem que ser feita dentro do colegiado de 

nar quais seriam essas demandas e ver quem esta disposto a 
contribuir na implantação, tanto da proposta, como fazer parte da equipe organizadora do 
Programa. A docente frisa ainda que é de fundamental importância uma parceria com o 

ção para discutirem demandas que venham também da 
sociedade, buscando esclarecer se as propostas que o colegiado destacar vão realmente 
atender as demandas que a escola espera, uma vez que a ideia de um programa de 
extensão tem que ter esse dialogo, sendo feita em conjunto com a comunidade. O 
docente William Junior do Nascimento comentou que achou feliz a escolha de não 
enviarem uma proposta ainda esse ano, para que tenham mais tempo de discussão e 
concorda com a docente Ana Cláudia Nogueira Mulati que é in
desenvolver ações de uma forma um pouco mais casada, conversar entre as 
coordenações e equipes de projetos extensionistas para ver o que esta sendo 
desenvolvido e fazer parcerias. O professor menciona ainda que a ideia é pensar em uma 

posta nova, vinculando projetos novos, que vão ao encontro do que é demanda da 
comunidade, visando garantir a consistência do curso na região, as demandas do curso e 
também dos núcleos de educação. A professora Ana Cláudia Nogueira Mulati comentou 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 

docente Bárbara Cândido Braz apresentou solicitação de afastamento para participar do 
Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que 

s dias 04 a 08 de novembro de 2018. A professora 
mencionou ainda como se dará a reposição das aulas. Solicitação aprovada por todos. 5) 

SUAS RESPECTIVAS 
: o professor Simão Nicolau 

Stelmastchuk informou que no regulamento de TCC do curso, consta que é necessário 
aprovar, nas ultimas reuniões do ano, quem são os candidatos a orientadores e seus 

te informou ainda que 
mail a todos os docentes para levantar quem tem interesse e alguns docentes se 

manifestaram, porém mencionou que ainda precisa de voluntários. O professor menciona 
ar e quais as áreas, criará 

um oficio para que os alunos se informem e possam escolher seus orientadores, 
explicando ainda que as disciplinas de TCC agora serão abertas por orientador, para que 

seu orientador. Como 
encaminhamento, o coordenador do curso Simão Nicolau Stelmastchuk sugere o envio de 

mail solicitando aos docentes que se manifestem quanto a quem quer orientar, 
de orientar. Assim que 

obtiver a resposta, formulará um ofício e encaminhará aos alunos para que possam se 
informar e procurar os professores de interesse. Aprovado por todos. 6) PROGRAMA DE 

a docente Ana Cláudia Nogueira Mulati começou sua fala 
comentando que em reuniões anteriores, bem como consta na Minuta apresentada na 
reunião de coordenações que aconteceu em Matinhos, foi discutida a ideia de criar um 
Programa de Extensão para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A professora 
informou que, juntamente com as docentes Bárbara Cândido Braz e Juliana Verga 
Shirabayashi começaram a discutir e rascunhar ideias sobre a possibilidade da criação de 
um Programa Extensionista, mas acharam muito difícil tentar escrever uma proposta sem 
ter uma discussão sobre quais demandas esse programa trataria. Sendo assim, pensam 
que, se surgir uma oportunidade de mandar uma proposta para o próximo ano, é 
necessário ter uma discussão anteriormente para delinear quais seriam os problemas que 

ama pretende tratar, quais as frentes de trabalho e quais projetos seriam 
vinculados a esse programa. Com isso, a professora Ana Cláudia Nogueira Mulati 
menciona que a discussão sobre esses temas tem que ser feita dentro do colegiado de 

nar quais seriam essas demandas e ver quem esta disposto a 
contribuir na implantação, tanto da proposta, como fazer parte da equipe organizadora do 
Programa. A docente frisa ainda que é de fundamental importância uma parceria com o 

ção para discutirem demandas que venham também da 
sociedade, buscando esclarecer se as propostas que o colegiado destacar vão realmente 
atender as demandas que a escola espera, uma vez que a ideia de um programa de 

feita em conjunto com a comunidade. O 
docente William Junior do Nascimento comentou que achou feliz a escolha de não 
enviarem uma proposta ainda esse ano, para que tenham mais tempo de discussão e 
concorda com a docente Ana Cláudia Nogueira Mulati que é interessante tentar 
desenvolver ações de uma forma um pouco mais casada, conversar entre as 
coordenações e equipes de projetos extensionistas para ver o que esta sendo 
desenvolvido e fazer parcerias. O professor menciona ainda que a ideia é pensar em uma 

posta nova, vinculando projetos novos, que vão ao encontro do que é demanda da 
comunidade, visando garantir a consistência do curso na região, as demandas do curso e 
também dos núcleos de educação. A professora Ana Cláudia Nogueira Mulati comentou 
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que o Programa pode auxiliar para que em um primeiro momento o colegiado consiga 99 

institucionalizar algumas das ações que pretende desenvolver no futuro, frisando que a 100 

ideia do programa é tentar concentrar o que foi colocado na minuta, concentrar ações e 101 

tentar ir conduzindo-as para que alguns objetivos já sejam alcançados. Após ampla 102 

discussão pelos membros do colegiado, o coordenador do curso, Simão Nicolau 103 

Stelmastchuk, sugere como encaminhamento a convocação de uma Reunião 104 

Extraordinária de colegiado de curso e105 

reencaminhar os arquivos que já foram enviados sobre a criação de programas, contendo 106 

o que é um programa, o que deve conter em cada tópico, dentre outros aspectos que 107 

podem dar base para a discussão. O coorden108 

todos possam participar e enviará um e109 

unanimidade.  INFORMES: 1)110 

coordenador Simão Nicolau Stelmastchuk informou ao colegiado que a pr111 

Maria Saragiotto Colpini pediu desligamento do Colegiado do Curso de Licenciatura em 112 

Ciências Exatas, mencionando que foi convidada a participar do Colegiado de Curso de 113 

Engenharia de Alimentos e achou mais conveniente no momento, agradecendo114 

tempo que esteve no colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas. 115 

COMPRAS PARA O ANO DE 2020: 116 

que enviou um e-mail pedindo para que todos preencham a Planilha de Planejamento de 117 

Compras até o dia 06/11. O docente deu ainda algumas instruções de como preencher a 118 

planilha e do funcionamento do planejamento de compras, quais as vantagens do mesmo 119 

e importância da participação de todos nesse processo. O docente 120 

Stelmastchuk ainda se colocou a disposição para sanar possíveis dúvidas que venham a 121 

surgir no preenchimento da planilha. 122 

presidente Simão Nicolau Stelmastchuk informou que f123 

documento sobre a criação do Curso 124 

leitura e enviadas possíveis correções. O professor abriu o documento e focou 125 

principalmente nas grades horárias, mencionando as mudanças que foram feitas por cada 126 

área, e informou ainda que o documento foi co127 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CEPE E PROGRAD:128 

Stelmastchuk informou que participará de uma reunião plenária do 129 

para tratar sobre as ações que o curso de Licenciatura em Ciências Exa130 

para o futuro do curso e, ainda no mesmo dia, se reunirá com a PROGRAD para tratar 131 

sobre o projeto de Segunda Licenciatura. 132 

SEMESTRE: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk informou que foi divulgado ed133 

para a entrega de Atividades Formativas para os alunos de Licenciatura em Ciências 134 

Exatas, que tem até o dia 12 de novembro para protocolar seus certificados. Após isso, o 135 

docente informa que a comissão se reunirá para validar as horas. 136 

REFERENDUM DE MEMBROS DE BANCA DE TCC: 137 

Nascimento informou ao colegiado que na última reunião foram pautados os membros 138 

das bancas de TCC e ficou faltando a composição da banca do aluno Paulo Wesley 139 

Alberton (GRR.....), que foi aprovada 140 

Sendo assim, o docente informa que a banca será composta pelos professores 141 

Soares de Oliveira, Gisele Strieder Phlippsen e 142 

mencionando que a data de ap143 

DOCENTE AD REFERENDUM144 

colegiado a solicitação de afastamento docente aprovada 145 
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ograma pode auxiliar para que em um primeiro momento o colegiado consiga 
institucionalizar algumas das ações que pretende desenvolver no futuro, frisando que a 
ideia do programa é tentar concentrar o que foi colocado na minuta, concentrar ações e 

as para que alguns objetivos já sejam alcançados. Após ampla 
discussão pelos membros do colegiado, o coordenador do curso, Simão Nicolau 
Stelmastchuk, sugere como encaminhamento a convocação de uma Reunião 
Extraordinária de colegiado de curso especificamente para discutir essas demandas e 
reencaminhar os arquivos que já foram enviados sobre a criação de programas, contendo 
o que é um programa, o que deve conter em cada tópico, dentre outros aspectos que 
podem dar base para a discussão. O coordenador irá verificar uma melhor data para que 
todos possam participar e enviará um e-mail convocando a todos. Aprovado por 
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Simão Nicolau Stelmastchuk informou ao colegiado que a pr

Maria Saragiotto Colpini pediu desligamento do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas, mencionando que foi convidada a participar do Colegiado de Curso de 
Engenharia de Alimentos e achou mais conveniente no momento, agradecendo
tempo que esteve no colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas. 
COMPRAS PARA O ANO DE 2020: o professor Simão Nicolau Stelmastchuk informou 

mail pedindo para que todos preencham a Planilha de Planejamento de 
é o dia 06/11. O docente deu ainda algumas instruções de como preencher a 

planilha e do funcionamento do planejamento de compras, quais as vantagens do mesmo 
e importância da participação de todos nesse processo. O docente 

se colocou a disposição para sanar possíveis dúvidas que venham a 
surgir no preenchimento da planilha. 3) CURSO DE SEGUNDA LICENCIATURA: 

Simão Nicolau Stelmastchuk informou que foi disponibilizado a todos um 
documento sobre a criação do Curso de Segunda Licenciatura para que fosse feita a 
leitura e enviadas possíveis correções. O professor abriu o documento e focou 
principalmente nas grades horárias, mencionando as mudanças que foram feitas por cada 
área, e informou ainda que o documento foi compartilhado com a PROGRAD. 
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CEPE E PROGRAD: o presidente 
Stelmastchuk informou que participará de uma reunião plenária do CEPE, no dia 09/11, 
para tratar sobre as ações que o curso de Licenciatura em Ciências Exa
para o futuro do curso e, ainda no mesmo dia, se reunirá com a PROGRAD para tratar 
sobre o projeto de Segunda Licenciatura. 5) ATIVIDADES FORMATIVAS DO SEGUNDO 

Simão Nicolau Stelmastchuk informou que foi divulgado ed
para a entrega de Atividades Formativas para os alunos de Licenciatura em Ciências 
Exatas, que tem até o dia 12 de novembro para protocolar seus certificados. Após isso, o 
docente informa que a comissão se reunirá para validar as horas. 6) APROVAÇÃO A
REFERENDUM DE MEMBROS DE BANCA DE TCC: o professor William Junior do 
Nascimento informou ao colegiado que na última reunião foram pautados os membros 
das bancas de TCC e ficou faltando a composição da banca do aluno Paulo Wesley 

foi aprovada ad referendum para cumprir os prazos corretamente. 
Sendo assim, o docente informa que a banca será composta pelos professores 
Soares de Oliveira, Gisele Strieder Phlippsen e Janete de Paula Ferrareze Silva, 
mencionando que a data de apresentação ainda será definida. 7) AFASTAMENTO 

AD REFERENDUM: o professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou ao 
colegiado a solicitação de afastamento docente aprovada ad referedum
Bárbara Cândido Braz para participação no VIII EPMEM, na UNIOESTE/Cascavel, dos 
dias 18 a 20 de outubro de 2018. 8) OFICIALIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DO CENTRO 
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ACADÊMICO DO CURSO: o discente Lucas 148 

que agora os alunos oficializaram a representação estudantil como Centro Ac149 

Licenciatura em Ciências Exatas, informando que estão dispostos a contribuir com o 150 

curso de diversas formas, inclusive financeiramente para com eventos e visitas técnicas. 151 

O coordenador Simão Nicolau Stelmastchuk parabenizou a iniciativa dos 152 

colocou a disposição para auxiliar.153 

Simão Nicolau Stelmastchuk, às onze horas e trinta e cinco minutos, encerrou a reunião, 154 

da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai a155 

coordenador e demais presentes.156 
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o discente Lucas Müller Ribeiro Viana informou ao colegiado 
que agora os alunos oficializaram a representação estudantil como Centro Ac
Licenciatura em Ciências Exatas, informando que estão dispostos a contribuir com o 
curso de diversas formas, inclusive financeiramente para com eventos e visitas técnicas. 

Simão Nicolau Stelmastchuk parabenizou a iniciativa dos 
colocou a disposição para auxiliar. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor 
Simão Nicolau Stelmastchuk, às onze horas e trinta e cinco minutos, encerrou a reunião, 
da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 
coordenador e demais presentes. 

Mônica Batoqui França:  ________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk:  ________________________________
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Bárbara Cândido Braz:  ________________________________

Douglas Soares de Oliveira:  ________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

Janete de Paula Ferrareze Silva:  ________________________________

Juliana Verga Shirabayashi:  ________________________________

_________________________________________________

Leticia Saragiotto Colpini:  ________________________________

William Junior do Nascimento:  ________________________________

Daiara Clavo Blasques:  ________________________________

Lucas Müller Ribeiro Viana:  ________________________________
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