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ATA DA 32ª REUNIÃO 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

2019. Aos quatro dias do mês de Abril3 

e cinco minutos, na sala A1014 

do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 5 

sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 6 

Stelmastchuk, com a participação dos7 

Bárbara Cândido Braz, Eduardo César Meurer,8 

Paula Ferrareze Silva, Valquíria de Moraes9 

Ainda presente o Técnico em Assuntos Educac10 

discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas Muller Ribeiro Viana11 

justificadas dos docentes:12 

Colpini, Marcelo Valério13 

Landir Saviniec, Hercília Alves Pereira de Carvalho14 

Galvão Rosa. Ordens do dia:15 

PEDIDO PARA LIBRAS16 

reunião apresentando breve histórico sobre a vaga de professor de Libras para o 17 

campus. Tendo em vista a conjuntura18 

possibilidade do campus perder a vaga caso não seja a mesma utilizada o mais 19 

rápido possível. Neste se20 

coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, procurou a coordenação 21 

do curso de Licenciatura em Computação (uma vez que a disciplina de Libras é 22 

obrigatória para ambos os cursos) para veri23 

Entretanto, não houve, segundo o professor 24 

da coordenação do curso de Computação, 25 

com a vaga em questão. A partir deste cenário, a coordenação d26 

Licenciatura em Ciências Exatas tomou a dianteira do assunto e buscou se inteirar27 

de toda situação que permeia a vaga em questão. 28 

23075.020428/2019-19 está registrado todos os movimentos no sentido de verificar 29 

e assegurar a legalidade e ressalvar que o interesse público de preenchimento da 30 

vaga, para atender a demanda urgente do campus, seja consolidada.  31 

Simão Nicolau Stelmastchuk32 

Magistério Superior, Paola B33 

UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), formalizou seu interesse de compor o 34 

corpo docente da UFPR 35 

correspondência também encontra36 

Os professores presentes na reunião destacaram que pela carta e currículo 37 

apresentados a professora Paola Beatriz Sanchez seria de grande valia para compor 38 

o quadro docente, sublinhando que sua formação na área da educação garante39 

incremento considerável ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas, não 40 

restringindo-se "apenas" a disciplina de Libras. As professoras Bárbara Cândido 41 

Braz, Gisele Strieder Philippsen e o professor 42 

lembraram de um processo já em andamento, em que uma outra 43 
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 

quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, às 
cinco minutos, na sala A101, 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, 

, Eduardo César Meurer, Gisele Strieder Philippsen
Valquíria de Moraes Silva e William Junior do Nascimento

Ainda presente o Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de 
discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas Muller Ribeiro Viana
justificadas dos docentes: José Eduardo Padilha de Sousa, Leticia Saragiotto 
Colpini, Marcelo Valério, Douglas Soares de Oliveira, Juliana Verga Shirabayashi, 

Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva
Ordens do dia: 1) DELIBERAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE 

PEDIDO PARA LIBRAS: O professor Simão Nicolau Stelmastchuk
reunião apresentando breve histórico sobre a vaga de professor de Libras para o 
campus. Tendo em vista a conjuntura administrativa do país, é iminente a 

o campus perder a vaga caso não seja a mesma utilizada o mais 
rápido possível. Neste sentido, o professor Simão Nicolau Stelmastchuk
coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, procurou a coordenação 
do curso de Licenciatura em Computação (uma vez que a disciplina de Libras é 
obrigatória para ambos os cursos) para verificar algum encaminhamento em comum. 
Entretanto, não houve, segundo o professor Simão Nicolau Stelmastchuk
da coordenação do curso de Computação, alguma indicação de preocupação para 
com a vaga em questão. A partir deste cenário, a coordenação d
Licenciatura em Ciências Exatas tomou a dianteira do assunto e buscou se inteirar
de toda situação que permeia a vaga em questão. No processo SEI de número 

está registrado todos os movimentos no sentido de verificar 
rar a legalidade e ressalvar que o interesse público de preenchimento da 

vaga, para atender a demanda urgente do campus, seja consolidada.  
Simão Nicolau Stelmastchuk passou a leitura de carta em que a Professora do 
Magistério Superior, Paola Beatriz Sanchez  (SIAPE 2147328), atualmente lotada na 
UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), formalizou seu interesse de compor o 
corpo docente da UFPR campus avançado Jandaia do Sul (a referida 
correspondência também encontra-se disponível no SEI no processo já informado). 
Os professores presentes na reunião destacaram que pela carta e currículo 
apresentados a professora Paola Beatriz Sanchez seria de grande valia para compor 
o quadro docente, sublinhando que sua formação na área da educação garante
incremento considerável ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas, não 

se "apenas" a disciplina de Libras. As professoras Bárbara Cândido 
Braz, Gisele Strieder Philippsen e o professor William Junior do Nascimento

um processo já em andamento, em que uma outra 
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ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 

, às onze horas e trinta 
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 

William Junior do Nascimento. 
ionais Rafael Policeno de Souza e os 

discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas Muller Ribeiro Viana. Ausências 
José Eduardo Padilha de Sousa, Leticia Saragiotto 

, Juliana Verga Shirabayashi, 
Jair da Silva e Carlos Eurico 

DELIBERAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk deu início a 

reunião apresentando breve histórico sobre a vaga de professor de Libras para o 
administrativa do país, é iminente a 

o campus perder a vaga caso não seja a mesma utilizada o mais 
Simão Nicolau Stelmastchuk, enquanto 

coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, procurou a coordenação 
do curso de Licenciatura em Computação (uma vez que a disciplina de Libras é 

ficar algum encaminhamento em comum. 
Simão Nicolau Stelmastchuk, por parte 

indicação de preocupação para 
com a vaga em questão. A partir deste cenário, a coordenação do curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas tomou a dianteira do assunto e buscou se inteirar 

processo SEI de número 
está registrado todos os movimentos no sentido de verificar 

rar a legalidade e ressalvar que o interesse público de preenchimento da 
vaga, para atender a demanda urgente do campus, seja consolidada.  O professor 

passou a leitura de carta em que a Professora do 
eatriz Sanchez  (SIAPE 2147328), atualmente lotada na 

UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), formalizou seu interesse de compor o 
campus avançado Jandaia do Sul (a referida 

o processo já informado). 
Os professores presentes na reunião destacaram que pela carta e currículo 
apresentados a professora Paola Beatriz Sanchez seria de grande valia para compor 
o quadro docente, sublinhando que sua formação na área da educação garante um 
incremento considerável ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas, não 

se "apenas" a disciplina de Libras. As professoras Bárbara Cândido 
William Junior do Nascimento, todavia, 

um processo já em andamento, em que uma outra profissional, a 
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professora  Beatriz Ignatius Nogueira Silva44 

Palotina para o de Jandaia do Sul. O professor 45 

esclareceu, no entanto, que foi atentado para este fato, pois tratar46 

irreparável para a docente 47 

status atual de sua condição48 

afastamento para o mestrado. O professor 49 

processo para análise do NDE (Núcleo Docente Estruturante) sendo seu parecer 50 

transcrito aqui na íntegra51 

Docente Estruturante fez a seguinte estudo. Primeiro, o NDE foi rever um processo 52 

de remoção outrora pedido pela professora Beatriz ignatius Nogueira Silva, no qual a 53 

mesma fez uma consulta sobre a sua remoção do Campus de Palotina para o 54 

Campus de Jandaia do Sul. As infor55 

processos n 23075.160259/201756 

processo de remoção pedido em Palotina da Profa. Beatriz e o segundo de uma 57 

consulta feita aos Colegiados de Computação e Ciências Exatas,58 

Maurício Romani, sobre a aceitação da remoção da Profa. Beatriz em jandaia do 59 

Sul.  Como pode ser consultado, o primeiro processo não chegou a ser 60 

encaminhado ao Campus de Jandaia do Sul. De fato, o que se observa é a 61 

conclusão do processo 62 

00:21. Como não havia esclarecimento sobre o motivo da conclusão do processo na 63 

CPP, foi feito uma consulta a mesma unidade. Lá foi obtida a informação que a 64 

Professora Beatriz Ignatius Nogueira Silva está 65 

mês de julho de 2019. Assim sendo, qualquer análise de remoção fica inviabilizada 66 

nesse momento.  Concluído o estudo anterior, o NDE passou ao estudo do67 

de redistribuição da Professora Paola Beatriz Sanches. Foi l68 

de apresentação por ela elaborada e o Currículo Lattes por ela disponibilizado, 69 

documento (1685114). Após a análise de sua carta de apresentação e Currículo 70 

Lattes, e considerando a fé pública depositada na mesma, o N71 

favorável a redistribuição da requerente, e indica o72 

disponibilizado pelo ofício UFPR 520/1873 

tempo, o NDE aponta que, para além das disciplinas de Libras e Produção Textu74 

apresentadas na carta de apresentação, vide documento (75 

necessidade da contribuição da requerente em outras disciplinas tais como 76 

Metodologia da Pesquisa Científica, Comunicação Expressão, Ética e Educação, 77 

Divulgação Científica, e porventura outras dis78 

Encaminhamos este parecer para a apreciação e deliberação do Colegiado de 79 

Ciências Exatas.  Assinam este parecer os seguintes membros do Núcleo Docente 80 

Estruturante". O professor Simão N81 

NDE para votação sendo o mesmo APROVADO por unanimidade. 82 

havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 83 

horas e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael 84 

lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 85 

presentes. 86 
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gnatius Nogueira Silva, havia solicitado remoção do campus de 
Palotina para o de Jandaia do Sul. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk
esclareceu, no entanto, que foi atentado para este fato, pois tratar
irreparável para a docente Beatriz Ignatius Nogueira Silva, porém, ao verificar o 
status atual de sua condição, deparou-se com o fato de a mesma encontrar

para o mestrado. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk
processo para análise do NDE (Núcleo Docente Estruturante) sendo seu parecer 
transcrito aqui na íntegra:  "Em resposta ao Despacho 31 (1692775

nte fez a seguinte estudo. Primeiro, o NDE foi rever um processo 
de remoção outrora pedido pela professora Beatriz ignatius Nogueira Silva, no qual a 
mesma fez uma consulta sobre a sua remoção do Campus de Palotina para o 
Campus de Jandaia do Sul. As informações desse pedido estão contidas nos 
processos n 23075.160259/2017-97 e n 23075.168256/2017-00. O primeiro trata do 
processo de remoção pedido em Palotina da Profa. Beatriz e o segundo de uma 
consulta feita aos Colegiados de Computação e Ciências Exatas,

sobre a aceitação da remoção da Profa. Beatriz em jandaia do 
Como pode ser consultado, o primeiro processo não chegou a ser 

encaminhado ao Campus de Jandaia do Sul. De fato, o que se observa é a 
conclusão do processo na unidade  UFPR/PROGEPE/CPP no dia 19/05/2017 às 
00:21. Como não havia esclarecimento sobre o motivo da conclusão do processo na 
CPP, foi feito uma consulta a mesma unidade. Lá foi obtida a informação que a 
Professora Beatriz Ignatius Nogueira Silva está afastado para cursar mestrado até o 
mês de julho de 2019. Assim sendo, qualquer análise de remoção fica inviabilizada 

Concluído o estudo anterior, o NDE passou ao estudo do
de redistribuição da Professora Paola Beatriz Sanches. Foi levada em conta a carta 
de apresentação por ela elaborada e o Currículo Lattes por ela disponibilizado, 

Após a análise de sua carta de apresentação e Currículo 
Lattes, e considerando a fé pública depositada na mesma, o N

a redistribuição da requerente, e indica o
pelo ofício UFPR 520/18-R (1696378) para tal permuta de vaga. Em 

que, para além das disciplinas de Libras e Produção Textu
apresentadas na carta de apresentação, vide documento (1685114
necessidade da contribuição da requerente em outras disciplinas tais como 
Metodologia da Pesquisa Científica, Comunicação Expressão, Ética e Educação, 

ão Científica, e porventura outras disciplinas do núcleo de Educação. 
Encaminhamos este parecer para a apreciação e deliberação do Colegiado de 

Assinam este parecer os seguintes membros do Núcleo Docente 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk colocou então o parecer do 

NDE para votação sendo o mesmo APROVADO por unanimidade. 
havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 

e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais 
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, havia solicitado remoção do campus de 
Simão Nicolau Stelmastchuk 

esclareceu, no entanto, que foi atentado para este fato, pois tratar-se-ia de dano 
, porém, ao verificar o 

se com o fato de a mesma encontrar-se em 
Simão Nicolau Stelmastchuk submeteu o 

processo para análise do NDE (Núcleo Docente Estruturante) sendo seu parecer 
1692775),  o Núcleo 

nte fez a seguinte estudo. Primeiro, o NDE foi rever um processo 
de remoção outrora pedido pela professora Beatriz ignatius Nogueira Silva, no qual a 
mesma fez uma consulta sobre a sua remoção do Campus de Palotina para o 

mações desse pedido estão contidas nos 
00. O primeiro trata do 

processo de remoção pedido em Palotina da Profa. Beatriz e o segundo de uma 
consulta feita aos Colegiados de Computação e Ciências Exatas, pelo professor 

sobre a aceitação da remoção da Profa. Beatriz em jandaia do 
Como pode ser consultado, o primeiro processo não chegou a ser 

encaminhado ao Campus de Jandaia do Sul. De fato, o que se observa é a 
UFPR/PROGEPE/CPP no dia 19/05/2017 às 

00:21. Como não havia esclarecimento sobre o motivo da conclusão do processo na 
CPP, foi feito uma consulta a mesma unidade. Lá foi obtida a informação que a 

afastado para cursar mestrado até o 
mês de julho de 2019. Assim sendo, qualquer análise de remoção fica inviabilizada 

Concluído o estudo anterior, o NDE passou ao estudo do pedido 
evada em conta a carta 

de apresentação por ela elaborada e o Currículo Lattes por ela disponibilizado, 
Após a análise de sua carta de apresentação e Currículo 

Lattes, e considerando a fé pública depositada na mesma, o NDE se mostrou 
a redistribuição da requerente, e indica o código de vaga 

) para tal permuta de vaga. Em 
que, para além das disciplinas de Libras e Produção Textual, 

1685114), o curso tem 
necessidade da contribuição da requerente em outras disciplinas tais como 
Metodologia da Pesquisa Científica, Comunicação Expressão, Ética e Educação, 

ciplinas do núcleo de Educação. 
Encaminhamos este parecer para a apreciação e deliberação do Colegiado de 

Assinam este parecer os seguintes membros do Núcleo Docente 
colocou então o parecer do 

NDE para votação sendo o mesmo APROVADO por unanimidade. Nada mais 
havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às doze 

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 
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Secretária – Rafael Policeno

Presidente – Simão Nicolau Stelmastchuk

Docente - Ana Cláudia Nogueira Mulati______________________________

Docente – Bárbara Cândido Braz

Docente – Eduardo César

Docente - Gisele Strieder Philippsen______________________________________

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva

Docente – Valquíria de Moraes Silva

Docente - William Junior do Nascimento:

Discente - Daiara Calvo Blasques:

Discente - Lucas Muller Ribeiro Viana:
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Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk:  ________________________________

Ana Cláudia Nogueira Mulati______________________________

Bárbara Cândido Braz:  ________________________________

César Meurer:  ________________________________

Gisele Strieder Philippsen______________________________________

Janete de Paula Ferrareze Silva:  _______________________________

Valquíria de Moraes Silva:  ________________________________

Junior do Nascimento:_______________________________

Daiara Calvo Blasques:_____________________________________

Lucas Muller Ribeiro Viana:__________________________________
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___________________________________  

________________________________  

Ana Cláudia Nogueira Mulati____________________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________  

Gisele Strieder Philippsen______________________________________ 

_______________________________  

_____________________________________  

_______________________________ 

_____________________________________ 

__________________________________ 


