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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

2019. 3 

Aos vinte e nove dias do mês de 4 

101 do Bloco A, prédio da UFPR, 5 

colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 6 

coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação 7 

dos(as) docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, 8 

Soares de Oliveira, Eduardo César Meurer,9 

Janete de Paula Ferrareze Silva,10 

Ainda presentes as técnic11 

Lima Bombardi. Ausências justificadas dos docentes:12 

Gisele Strieder Philippsen, 13 

Saviniec, Leticia Saragiotto Colpini,14 

Nascimento e dos discentes Daiara Cal15 

Expediente: Apreciação das atas das seguintes reuniões16 

Reunião Ordinária, realizada em17 

Extraordinária, realizada em 2518 

realizada em 04 de abril19 

Ordens do dia: 1) AJUSTE CURRICULAR20 

possibilidade de realizar um 21 

Supervisionado, com alteração da22 

formação pedagógica”, já que 23 

modelo, acrescentado pelo art. 1º da24 

possibilidade de alteração são as seguintes: 25 

Docência em Matemática I (26 

Docência em Matemática II27 

Docência em Matemática III28 

Docência em Matemática IV29 

Docência em Física I: (72 horas30 

Física II: (126 horas); JCE048 31 

(90 horas); JCE053 – Estágio Supervisionado de Docência em Física IV32 

JCE055 – Estágio Supervisionado de Docência em Química I33 

Estágio Supervisionado de Docência em Química I34 

Supervisionado de Docência em Química III35 

Supervisionado de Docência em Química IV (36 

unanimidade para todas as disciplinas acima mencionadas37 

COLETIVAS: O presidente 38 

colegiado, a criação de uma planilha elencando as atividades coletivas que estão 39 

sendo desenvolvidas por cada docente, a fim de facilitar a escolha de quem 40 

representará o colegiado nas próximas atividades, sendo possível observar a 41 

quantidade de trabalho em que cad42 

Nicolau Stelmastchuk solicitou ao colegiado auxílio na criação desta planilha. Após 43 

discussão, foi decidido que ficarão elencadas na planilha todas as atividades que 44 

serão desenvolvidas ao longo do semestre,45 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 29

dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 
prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu

colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 
coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação 

Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, 
Eduardo César Meurer, Hercília Alves Pereira de Carvalho, 

anete de Paula Ferrareze Silva, José Eduardo Padilha de Sousa e
s técnicas administrativas Andriara Tossani e Franciel

. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, 
Gisele Strieder Philippsen, Jair da Silva, Juliana Verga Shirabayashi

Saragiotto Colpini, Valquíria de Moraes Silva 
dos discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas Muller Ribeiro Viana

Apreciação das atas das seguintes reuniões do colegiado
Reunião Ordinária, realizada em 29 de março de 2019
Extraordinária, realizada em 25 de março de 2019; c) 32ª Reunião

abril de 2019. As atas foram aprovadas por unanimidade.
AJUSTE CURRICULAR: Foi apresentada ao colegiado a 

realizar um ajuste curricular das disciplinas de Estágio 
Supervisionado, com alteração da modalidade de “estágio”

, já que essas disciplinas se enquadra
pelo art. 1º da Resolução 35/17 – CEPE. 

alteração são as seguintes: JCE091 – Estágio Supervisionado de 
tica I (72 horas); JCE095 – Estágio Supervisionado de 

Docência em Matemática II (126 horas); JCE100 – Estágio Supervisionado de 
Matemática III (90 horas); JCE069 – Estágio Supervisionado de 

Docência em Matemática IV (126 horas); JCE039 – Estágio Supervisionado de 
72 horas); JCE043 – Estágio Supervisionado de Docência em 
JCE048 – Estágio Supervisionado de Docência em Física III

Estágio Supervisionado de Docência em Física IV
Estágio Supervisionado de Docência em Química I (72 horas

Estágio Supervisionado de Docência em Química II (126 horas)
Supervisionado de Docência em Química III (90 horas); JCE070 

nado de Docência em Química IV (126 horas). O ajuste foi aprovado por 
unanimidade para todas as disciplinas acima mencionadas

O presidente recordou que foi aprovada, na última reunião do 
, a criação de uma planilha elencando as atividades coletivas que estão 

sendo desenvolvidas por cada docente, a fim de facilitar a escolha de quem 
representará o colegiado nas próximas atividades, sendo possível observar a 
quantidade de trabalho em que cada um está envolvido. Por isso, o professor Simão 
Nicolau Stelmastchuk solicitou ao colegiado auxílio na criação desta planilha. Após 
discussão, foi decidido que ficarão elencadas na planilha todas as atividades que 
serão desenvolvidas ao longo do semestre, com suas respectivas datas, para que 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 

, às nove horas, na sala 
Avançado de Jandaia do Sul, reuniu-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 

a Cândido Braz, Douglas 
Hercília Alves Pereira de Carvalho,  

José Eduardo Padilha de Sousa e Marcelo Valério. 
Franciele Mendes de 

Carlos Eurico Galvão Rosa, 
Jair da Silva, Juliana Verga Shirabayashi, Landir 

 e William Junior do 
vo Blasques e Lucas Muller Ribeiro Viana. 

do colegiado: a) 46ª 
9; b) 31ª Reunião 

ª Reunião Extraordinária, 
As atas foram aprovadas por unanimidade. 

Foi apresentada ao colegiado a 
s disciplinas de Estágio 

” para “estágio de 
as disciplinas se enquadram neste segundo 

. As disciplinas com 
ágio Supervisionado de 

Estágio Supervisionado de 
Estágio Supervisionado de 
Estágio Supervisionado de 
Estágio Supervisionado de 

Estágio Supervisionado de Docência em 
Estágio Supervisionado de Docência em Física III 

Estágio Supervisionado de Docência em Física IV (126 horas); 
72 horas); JCE059 – 
); JCE068 – Estágio 

); JCE070 – Estágio 
O ajuste foi aprovado por 

unanimidade para todas as disciplinas acima mencionadas; 2) ATIVIDADES 
na última reunião do 

, a criação de uma planilha elencando as atividades coletivas que estão 
sendo desenvolvidas por cada docente, a fim de facilitar a escolha de quem 
representará o colegiado nas próximas atividades, sendo possível observar a 

a um está envolvido. Por isso, o professor Simão 
Nicolau Stelmastchuk solicitou ao colegiado auxílio na criação desta planilha. Após 
discussão, foi decidido que ficarão elencadas na planilha todas as atividades que 

com suas respectivas datas, para que 
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todos tenham consciência do que está sendo desenvolvido pelos colegas e o que 46 

ainda está precisando de representação47 

coordenador comunicou48 

Programa Ciência na Escola e questionou ao colegiado se tinham interesse em 49 

participar, pois acredita que vários projetos se enquadrariam para inscrição na Linha 50 

de apoio nº 2. O docente informou 51 

valor de até 120 mil reais, além da disponibilidade de bolsas. Os membros 52 

mostraram interesse na participação e como encaminhamento foi agendada uma 53 

reunião para dia 02/05, a fim de organizar os projetos e elaborar uma proposta54 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE NO COLEGIADO55 

da Silva solicitou sua retirada do colegiado do curso. 56 

ficará apenas com dois membros titulares na representação discente57 

Calvo Blasques e o aluno Lucas Muller Ribeiro Viana58 

TRANCAMENTO DE CURSO FORA DE PRAZO: 59 

pedido de Trancamento de Curso feito fora do prazo pelo discente Marcos Roberto 60 

Muniz – GRR20192201, que não possui aprovação em disciplina. Por isso, é 61 

necessário o parecer do colegiado, que após análise da justificativa apresentada 62 

pelo discente, deferiu o pedido por unanimidade;63 

professor José Eduardo Padilha de Sousa informou o colegiado sobre64 

possibilidade de reunir vários eventos65 

as Semanas Acadêmicas de todos os cursos66 

reservada para a SIEPE, já que os eventos da SIEPE não ocupam67 

semana. A proposta tem por objetivo otimizar68 

para a organização do evento69 

os discentes são dispensados das aulas70 

acadêmico. O docente questionou então, se o colegiado de Licenciatura em 71 

Ciências Exatas possui interesse em realizar 72 

eventos durante a semana da73 

eventos por unanimidade. A docente Janete de Paula Ferrareze Silva se 74 

comprometeu a conversar com o Centro Acadêmico para75 

da Semana Acadêmica.76 

PARA A NOITE DO 2º ANO77 

Nicolau Stelmastchuk informou que o prazo para proposições de mudança de grade 78 

e ofertas de disciplinas no formato híbrido deve ser pautado no Colegiado em breve. 79 

Assim, os professores que quiserem ministrar disciplinas no formato híbrido80 

apresentar as Fichas 02 para81 

será necessário a aprovação da grade horária para a nova turma do 282 

porém, será levado ao NDE o estudo da mudança da disciplina de 83 

segundo semestre. 284 

REFORMULAÇÃO DO CURSO85 

sobre a necessidade de realizar um estudo sobre a evasão no curso e dar início à 86 

reformulação do mesmo87 

mecanismo online de discussão para que todos possam contribuir 88 

Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, 89 

às doze horas e dez minutos, encerrou a reunião, d90 
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todos tenham consciência do que está sendo desenvolvido pelos colegas e o que 
ainda está precisando de representação; 3) PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA

comunicou sobre a Chamada MCTIC/CNPq nº 05/2019 para o 
Programa Ciência na Escola e questionou ao colegiado se tinham interesse em 
participar, pois acredita que vários projetos se enquadrariam para inscrição na Linha 
de apoio nº 2. O docente informou ainda que poderá ser solicitado um recurso no 

20 mil reais, além da disponibilidade de bolsas. Os membros 
mostraram interesse na participação e como encaminhamento foi agendada uma 
reunião para dia 02/05, a fim de organizar os projetos e elaborar uma proposta
REPRESENTAÇÃO DISCENTE NO COLEGIADO: A discente Ana Suellen Gomes 

a retirada do colegiado do curso. Sendo assim,
membros titulares na representação discente

Calvo Blasques e o aluno Lucas Muller Ribeiro Viana. Aprovado po
TRANCAMENTO DE CURSO FORA DE PRAZO: O coordenador apresentou o 
pedido de Trancamento de Curso feito fora do prazo pelo discente Marcos Roberto 

GRR20192201, que não possui aprovação em disciplina. Por isso, é 
o colegiado, que após análise da justificativa apresentada 

pelo discente, deferiu o pedido por unanimidade; 6) SEMANA DA SIEPE: 
professor José Eduardo Padilha de Sousa informou o colegiado sobre

unir vários eventos que ocorrem no Campus, como por exemplo
nas Acadêmicas de todos os cursos e ofertá-los 

reservada para a SIEPE, já que os eventos da SIEPE não ocupam
sta tem por objetivo otimizar os recursos e o trab

do evento e também aproveitar que neste período
os discentes são dispensados das aulas, conforme previsto em calendário 

O docente questionou então, se o colegiado de Licenciatura em 
s possui interesse em realizar a Semana Acadêmica e/ou outros

rante a semana da SIEPE. O colegiado aprovou o agrupamento dos 
eventos por unanimidade. A docente Janete de Paula Ferrareze Silva se 
comprometeu a conversar com o Centro Acadêmico para dar início na organização 
da Semana Acadêmica. Comunicados: 1) MUDANÇA DA GRADE HORÁRIA

2º ANO: DISCIPLINAS EAD E OUTROS:
Nicolau Stelmastchuk informou que o prazo para proposições de mudança de grade 
e ofertas de disciplinas no formato híbrido deve ser pautado no Colegiado em breve. 
Assim, os professores que quiserem ministrar disciplinas no formato híbrido

2 para aprovação. O coordenador informou 
será necessário a aprovação da grade horária para a nova turma do 2
porém, será levado ao NDE o estudo da mudança da disciplina de 

2) GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EVASÃO E 
REFORMULAÇÃO DO CURSO: O professor Simão Nicolau Stelmastchuk 
sobre a necessidade de realizar um estudo sobre a evasão no curso e dar início à 
reformulação do mesmo. Para isso, o docente se comprometeu a criar um 

de discussão para que todos possam contribuir 
Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, 

minutos, encerrou a reunião, da qual eu, 
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todos tenham consciência do que está sendo desenvolvido pelos colegas e o que 
PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA: O 

sobre a Chamada MCTIC/CNPq nº 05/2019 para o 
Programa Ciência na Escola e questionou ao colegiado se tinham interesse em 
participar, pois acredita que vários projetos se enquadrariam para inscrição na Linha 

que poderá ser solicitado um recurso no 
20 mil reais, além da disponibilidade de bolsas. Os membros 

mostraram interesse na participação e como encaminhamento foi agendada uma 
reunião para dia 02/05, a fim de organizar os projetos e elaborar uma proposta; 4) 

A discente Ana Suellen Gomes 
Sendo assim, o colegiado 

membros titulares na representação discente, a aluna Daiara 
. Aprovado por unanimidade; 5) 
O coordenador apresentou o 

pedido de Trancamento de Curso feito fora do prazo pelo discente Marcos Roberto 
GRR20192201, que não possui aprovação em disciplina. Por isso, é 

o colegiado, que após análise da justificativa apresentada 
6) SEMANA DA SIEPE: O 

professor José Eduardo Padilha de Sousa informou o colegiado sobre a 
que ocorrem no Campus, como por exemplo 

 durante a semana 
reservada para a SIEPE, já que os eventos da SIEPE não ocupam todos os dias da 

trabalho despendido 
neste período em específico 

, conforme previsto em calendário 
O docente questionou então, se o colegiado de Licenciatura em 

a Semana Acadêmica e/ou outros 
o agrupamento dos 

eventos por unanimidade. A docente Janete de Paula Ferrareze Silva se 
dar início na organização 

MUDANÇA DA GRADE HORÁRIA 
: O professor Simão 

Nicolau Stelmastchuk informou que o prazo para proposições de mudança de grade 
e ofertas de disciplinas no formato híbrido deve ser pautado no Colegiado em breve. 
Assim, os professores que quiserem ministrar disciplinas no formato híbrido devem 

informou também, que logo 
será necessário a aprovação da grade horária para a nova turma do 2º ano.  Antes, 
porém, será levado ao NDE o estudo da mudança da disciplina de Física I para o 

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EVASÃO E 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk comentou 

sobre a necessidade de realizar um estudo sobre a evasão no curso e dar início à 
Para isso, o docente se comprometeu a criar um 

de discussão para que todos possam contribuir nesses temas. 
Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, 

a qual eu, Andriara Tossani, 
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lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 91 

presentes. 92 

Secretária – Andriara Tossani

Presidente – Simão Nicolau Stel

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati:

Docente – Bárbara Cândido Braz:

Docente – Douglas Soares de Oliveira

Docente – Eduardo César

Docente – Hercília Alves Pereira de Carvalho:

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva

Docente – José Eduardo Padilha de Sousa

Docente – Marcelo Valério

Téc. Adm. – Franciele Mendes de L
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lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 

Andriara Tossani: ________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk:________________________________

Ana Cláudia Nogueira Mulati: ________________________________

Bárbara Cândido Braz: ________________________________

Douglas Soares de Oliveira: ________________________________

César Meurer: ________________________________

Hercília Alves Pereira de Carvalho: ______________________________

Janete de Paula Ferrareze Silva: ________________________________

José Eduardo Padilha de Sousa: ________________________________

Marcelo Valério: ________________________________

Franciele Mendes de L. Bombardi: _____________________________

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS 

CEP 86900-000. 

 3/3 

lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 

___________________________________________  

_________________________________  

___________________________________  

________________________________________  

____________________________________  

_______________________________________  

______________________________  

________________________________  

________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________  


