
 
 
 

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 
2018. 
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 36, no 
prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu
Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação dos docentes: Ana Cláudia 
Nogueira Mulati, Bárbara Câ
Meurer, Gisele Strieder Philippsen
Verga Shirabayashi, Leticia Saragiotto Colpini
Educacionais Rafael Policeno de Souza e os discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas 
Müller Ribeiro Viana. Ausências justif
Hercília Alves Pereira de Carvalho, 
Colpini, Marcelo Valério, Valquíria de Moraes Silva e 
Ordem do dia: 1) INFORMES E ENCAMINHAMENTOS SOBRE SEGUNDA 
LICENCIATURA A PARTIR DA REUNIÃO COM A PROGRAD
Nicolau Stelmastchuk deu início a reunião fazendo um breve relato do enco
participou, junto com as coordenações de Licenciatura em Ciências Exatas de outros 
campus da UFPR, em Curitiba, que discutiu o projeto de implantação da segunda 
licenciatura. O docente explicou que a discussão se desenvolveu a partir de reflexões 
acerca da viabilidade de uma segunda licenciatura que possa demandar contingente de 
ingresso, atendendo as demandas das localidades em que os campus estão instalados. 
Indicou que o projeto levado pelo campus Jandaia do Sul destacou
completude e qualidade. No entanto, após a intervenção do Pró
Educação Profissional, professor Eduardo Salles de Oliveira Barra a discussão se 
encaminhou para a necessidade de compactar o curso em três semestres, com carga 
horária aproximada de 1000 horas. Após a exposição do professor Simão Nicolau 
Stelmastchuk, deu-se início as intervenções dos demais professores que compõem o 
colegiado, destacando as ponderações dos professores Douglas Soares de Oliveira, 
Bárbara Cândido Braz e Gisele Strieder 
redução de disciplinas e carga horária acarretará numa inevitável perda de qualidade do 
curso. A professora Bárbara Cândido Braz também lembrou que uma das maiores 
dificuldades dos profissionais que atuam em sala
questões didáticas e pedagógicas, sendo preocupante a exclusão de disciplinas que 
buscam pensar tais problemáticas. O docente Douglas Soares de Oliveira sublinhou o fato 
de entender a situação demandada pela pró
ensino, não pode concordar com tais encaminhamentos, ainda que como funcionário da 
instituição tenha que dar seguimento as possíveis deliberações. 
Meurer apontou para necessidade de se dar um voto de conf
solicitada pela pró-reitoria. Após a discussão, que teve ativa participação de todos os 
professores presentes, o presidente do colegiado, professor Simão Nicolau Stelmastchuk 
sugeriu como encaminhamento que as respectivas áreas do c
para reflexão e possíveis alterações no projeto, para que na próxima reunião do 
colegiado, já marcada para o dia 19/11, sejam sanadas as possíveis dúvidas e que possa 
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LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 36, no 
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 dos docentes: Ana Cláudia 
Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de Oliveira, Eduardo César 
Meurer, Gisele Strieder Philippsen, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, Juliana 

Leticia Saragiotto Colpini. Ainda presente o Técnico em Assuntos 
eno de Souza e os discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas 

Müller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, 
Hercília Alves Pereira de Carvalho, José Eduardo Padilha de Sousa,

Valquíria de Moraes Silva e William Junior do Nascimento
INFORMES E ENCAMINHAMENTOS SOBRE SEGUNDA 

LICENCIATURA A PARTIR DA REUNIÃO COM A PROGRAD: o presidente
Nicolau Stelmastchuk deu início a reunião fazendo um breve relato do enco
participou, junto com as coordenações de Licenciatura em Ciências Exatas de outros 
campus da UFPR, em Curitiba, que discutiu o projeto de implantação da segunda 
licenciatura. O docente explicou que a discussão se desenvolveu a partir de reflexões 
acerca da viabilidade de uma segunda licenciatura que possa demandar contingente de 
ingresso, atendendo as demandas das localidades em que os campus estão instalados. 
Indicou que o projeto levado pelo campus Jandaia do Sul destacou

qualidade. No entanto, após a intervenção do Pró-Reitor de Graduação e 
Educação Profissional, professor Eduardo Salles de Oliveira Barra a discussão se 
encaminhou para a necessidade de compactar o curso em três semestres, com carga 

000 horas. Após a exposição do professor Simão Nicolau 
se início as intervenções dos demais professores que compõem o 

colegiado, destacando as ponderações dos professores Douglas Soares de Oliveira, 
Bárbara Cândido Braz e Gisele Strieder Philippsen que salientaram que uma eventual 
redução de disciplinas e carga horária acarretará numa inevitável perda de qualidade do 
curso. A professora Bárbara Cândido Braz também lembrou que uma das maiores 
dificuldades dos profissionais que atuam em sala de aula passa, principalmente, por 
questões didáticas e pedagógicas, sendo preocupante a exclusão de disciplinas que 
buscam pensar tais problemáticas. O docente Douglas Soares de Oliveira sublinhou o fato 
de entender a situação demandada pela pró-reitoria, porém, enquanto profissional de 
ensino, não pode concordar com tais encaminhamentos, ainda que como funcionário da 
instituição tenha que dar seguimento as possíveis deliberações. O
Meurer apontou para necessidade de se dar um voto de confiança para a formatação 

reitoria. Após a discussão, que teve ativa participação de todos os 
professores presentes, o presidente do colegiado, professor Simão Nicolau Stelmastchuk 
sugeriu como encaminhamento que as respectivas áreas do conhecimento se reunam 
para reflexão e possíveis alterações no projeto, para que na próxima reunião do 
colegiado, já marcada para o dia 19/11, sejam sanadas as possíveis dúvidas e que possa 
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o presidente Simão 
Nicolau Stelmastchuk deu início a reunião fazendo um breve relato do encontro que 
participou, junto com as coordenações de Licenciatura em Ciências Exatas de outros 
campus da UFPR, em Curitiba, que discutiu o projeto de implantação da segunda 
licenciatura. O docente explicou que a discussão se desenvolveu a partir de reflexões 
acerca da viabilidade de uma segunda licenciatura que possa demandar contingente de 
ingresso, atendendo as demandas das localidades em que os campus estão instalados. 
Indicou que o projeto levado pelo campus Jandaia do Sul destacou-se pela sua 

Reitor de Graduação e 
Educação Profissional, professor Eduardo Salles de Oliveira Barra a discussão se 
encaminhou para a necessidade de compactar o curso em três semestres, com carga 

000 horas. Após a exposição do professor Simão Nicolau 
se início as intervenções dos demais professores que compõem o 

colegiado, destacando as ponderações dos professores Douglas Soares de Oliveira, 
Philippsen que salientaram que uma eventual 

redução de disciplinas e carga horária acarretará numa inevitável perda de qualidade do 
curso. A professora Bárbara Cândido Braz também lembrou que uma das maiores 

de aula passa, principalmente, por 
questões didáticas e pedagógicas, sendo preocupante a exclusão de disciplinas que 
buscam pensar tais problemáticas. O docente Douglas Soares de Oliveira sublinhou o fato 

, porém, enquanto profissional de 
ensino, não pode concordar com tais encaminhamentos, ainda que como funcionário da 

O docente Eduardo 
iança para a formatação 

reitoria. Após a discussão, que teve ativa participação de todos os 
professores presentes, o presidente do colegiado, professor Simão Nicolau Stelmastchuk 

onhecimento se reunam 
para reflexão e possíveis alterações no projeto, para que na próxima reunião do 
colegiado, já marcada para o dia 19/11, sejam sanadas as possíveis dúvidas e que possa 



 
 
ser colocada a criação do curso de Segunda Licenciatura em Ciências
deliberação do colegiado. Encaminhamento aprovado por todos. 
tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às doze horas e dez 
minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno, lavrei a presente Ata, 
assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes.

 

Secretário – Rafael Policeno:_______________________________________________

Presidente – Simão Nicolau Stelmastchuk

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati

Docente – Bárbara Cândido Braz

Docente – Douglas Soares de Oliveira

Docente – Eduardo César Meurer

Docente – Gisele Strieder Philippsen

Docente – Jair da Silva:  ________________________________

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva

Docente – Juliana Verga Shirabayashi

Docente – Landir Saviniec:  ________________________________

Discente – Daiara Clavo Blasques

Discente – Lucas Müller Ribeiro Viana: 
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ser colocada a criação do curso de Segunda Licenciatura em Ciências
deliberação do colegiado. Encaminhamento aprovado por todos. Nada mais havendo a 
tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às doze horas e dez 
minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno, lavrei a presente Ata, 
assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes. 

Rafael Policeno:_______________________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk:  ________________________________

Ana Cláudia Nogueira Mulati:  ________________________________

Bárbara Cândido Braz:  ________________________________

Douglas Soares de Oliveira:  ________________________________

Eduardo César Meurer:  ________________________________

Gisele Strieder Philippsen: ________________________________

___________________________________________________

Janete de Paula Ferrareze Silva:  ________________________________

Juliana Verga Shirabayashi:  ________________________________

_________________________________________________

Daiara Clavo Blasques:  ________________________________

Lucas Müller Ribeiro Viana:  ________________________________
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