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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 
2015. 
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas e cinco 
minutos, na sala de aula número 50, no prédio da UFPR (Universidade Federal do 
Paraná) Campus Avançado em Jandaia do Sul, reuniu-se o Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo professor William 
Júnior do Nascimento, com a participação dos docentes: Bárbara Cândido Braz, 
Carlos Eurico Galvão Rosa, Carlos Roberto Beleti Júnior, Eduardo Cesar Meurer, 
Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, 
Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, 
Valquíria de Moraes Silva, Robertino Mendes Santiago Junior, Simão Nicolau 
Stelmastchuk, e o servidor Técnico-Administrativo Felipe Borges. Além da 
participação do discente Leonardo Deosti e o servidor Técnico-Administrativo Diego 
Cristian Lemes Chemin, chefe da USOA – Unidade de Saúde Ocupacional e 
Acessibilidade. Ausências justificadas dos professores Juliana Verga Shirabayashi, 
Hercília Alves Pereira de Carvalho e Gisele Strieder Philippsen. O presidente 
solicitou adiantar o informe Apresentação das ações e projetos da USOA pelo 
servidor Diego Cristian Lemes Chemin. Adiantamento aprovado por unanimidade. 
O servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin iniciou sua 
apresentação sobre a USOA com a política da unidade, em consonância com a 
CAISS - Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor da PROGEPE – 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O objetivo desta apresentação foi dar 
publicidade deste tema aos membros do colegiado. Posteriormente, prosseguiu com 
a apresentação do objetivo da Unidade, que é a única da UFPR fora de Curitiba. 
Ressaltou que a USOA tem atribuições do SESAO - Serviço de Segurança e Saúde 
Ocupacional – e faz algumas homologações de atestado, mas ainda não é um 
Centro de Atendimento à Saúde - nem um ambulatório. Informou também que há a 
intenção de que, no novo Campus, com mais profissionais, incluindo médico, a 
USOA possa vir a ter esse atendimento. A orientação da USOA para casos de 
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emergência é o acionamento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, visto que não há em Jandaia do Sul uma empresa que possa atender o 
Campus como acontece em Curitiba com a Plus Santé. Prosseguindo a 
apresentação, o servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin 
abordou treinamentos e eventos que a USOA oferecerá no próximo semestre, como 
a reedição da Formação de Brigadista, SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, Semana da Saúde, Semana da Inclusão, Agosto Azul e 
Outubro Rosa, de modo que os cursos deverão ocorrer nas quintas feiras. O 
professor Robertino Mendes Santiago Júnior recordou que haverá a Feira de Cursos 
no Campus, aconselhando evitar coincidência de datas. Aprofundando o tema SIPAT, 
o servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin apresentou a 
estrutura proposta da SIPAT, ressaltando a importância e abordagem desse tema no 
âmbito da Universidade. São previstas palestras de 50 minutos, evento aberto na 
abertura ou no encerramento, escolha dos principais temas pela comunidade e 
participação dos estudantes, com possibilidade de uso de tempo de aula. Por 
sugestão da reunião do Colegiado das Engenharias, as palestras ocorrerão em 
contraturno, oportunizando a participação em especial dos discentes. O período 
previsto é de 14 a 18 de setembro. A professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra 
sugeriu que futuramente seja planejada a ocorrência deste evento no primeiro 
semestre, visto que o segundo semestre fica sobrecarregado de eventos. Como 
sugestão destacou a primeira semana de maio. Encerrando a apresentação, o 
servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin falou dos materiais já 
produzidos pela unidade, como Folder/pesquisa saúde, Manual de Segurança no 
Laboratório e Primeiros Socorros, Formulário de protocolo de atestado e acidente 
em serviço, programa de prevenção de riscos ambientais, em fase final, e mapas de 
risco ambiental. Informou também que as homologações de atestados sem 
afastamento podem ser feitas no próprio Campus e que a servidora Técnico-
Administrativa Andréia Assmann Pettres, Enfermeira, fará capacitação para tal 
função. As homologações de atestados com afastamento deverão ser feitas pelo 
médico do SIASS - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde e Segurança no 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS AVANÇADO DE JANDAIA DO SUL COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS  
 

3/9  

Trabalho do Servidor, em Londrina. Por fim, recordou que a homologação de 
atestados não tem finalidade de controle, sendo atendimento de uma exigência legal 
e prática que permite a produção de estatísticas que norteiam ações de prevenção a 
situações que se repetem. O presidente parabenizou a apresentação e pediu ao 
representante discente do colegiado a divulgação deste conteúdo ao corpo discente 
e ao representante Técnico-Administrativo do colegiado que incentive a participação 
das seções na reunião, expondo suas atividades. Foi recordada pelo Presidente a 
necessidade de kits de primeiros socorros nos laboratórios de ensino e o servidor 
Técnico-Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin afirmou que tomará atitudes 
nesse sentido. A professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra questionou sobre 
indicadores dos atendimentos e o servidor Técnico-Administrativo Diego Cristian 
Lemes Chemin pediu que sejam registradas as ocorrências a fim de produzir estes 
indicadores. O professor Marcelo Valério elogiou o trabalho realizado pela seção 
desde o início do funcionamento do Campus e a postura da equipe face às 
dificuldades inerentes à implantação enfrentadas por todos. O servidor Técnico-
Administrativo Diego Cristian Lemes Chemin agradeceu a manifestação estendendo 
o mérito a toda equipe. Ordem do dia: 1) Deliberação a respeito da proposta de 
ajuste/alterações dos PPC’s e Novas diretrizes curriculares para os cursos de 
Licenciatura. O professor William Junior do Nascimento informou que o Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas se reuniu na 
segunda feira, dia seis de julho, onde foram apresentadas as discussões feitas em 
Curitiba sobre este processo. As alterações que estão sendo propostas 
correspondem à reestruturação de curso e não ajuste. Neste sentido, a PROGRAD 
aconselhou proceder esta reformulação com base nas novas diretrizes já aprovadas. 
Foi apresentado o ofício encaminhado pela Coordenação do Curso de Licenciatura 
em Ciências Exatas para a Comissão de Acompanhamento e Tutoria, solicitando 
informações sobre a responsabilidade dos encargos das correções e quem são os 
atores e autores deste processo. Em seguida, o professor Robertino Mendes 
Santiago Júnior informou que na reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
de Licenciatura em Computação foi obtido consenso pela correção dos erros 
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maiores do Projeto Pedagógico do Curso via portaria da PROGRAD, buscando 
tempo hábil para reformulação da Computação conforme as novas diretrizes. O 
Presidente recordou que o ajuste curricular atinge apenas pequenas mudanças, 
como troca de periodização de disciplinas. Assim, o presidente questionou se o 
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas deve seguir a mesma estratégia do Curso 
de Licenciatura em Computação ou se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas deve fazer um estudo sobre quais alterações se 
adequam como ajuste no processo do Curso. O professor Jair da Silva manifestou-
se sugerindo prudência para que as licenciaturas caminhem juntas, em termos de 
modo de agir. Contudo, o professor Robertino Mendes Santiago Júnior destacou que 
na reformulação pode haver criação de novos códigos. O professor William Junior do 
Nascimento ressaltou que a implantação depende de aumento de carga horária para 
atender as novas diretrizes. Neste sentido, o professor Marcelo Valério recordou 
que, considerando o histórico de discussões, quaisquer alterações feitas que 
eventualmente não sejam aprovadas pelo MEC, seriam atribuídas como culpa do 
corpo docente local, não daqueles que fizeram este PPC. Porém, o professor José 
Eduardo Padilha de Sousa questionou pela implantação das adequações já 
realizadas e o professor Robertino Mendes Santiago Júnior recordou que 
independente da responsabilidade de autoria, é o corpo docente local que assumirá 
as consequências das avaliações. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk sugeriu 
que as comunicações sejam protocoladas e a professora Leda Maria Saragiotto 
Colpini questionou se haverá tempo hábil para preenchimento do sistema e-MEC 
seguindo o procedimento de ajuste. A professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra 
recordou que, o que for feito via portaria da PROGRAD ocorre em tempo hábil. 
Foram resgatados históricos dos debates ocorridos desde 2014, com idas e vindas 
nos entendimentos do processo e após amplo debate, o professor William Junior do 
Nascimento propôs encaminhamento: manter o PPC atual e aguardar a avaliação do 
representado do MEC ou encaminhar as correções à comissão de tutoria e 
PROGRAD para que eles procedam as alterações que corresponderem a ajuste. O 
colegiado deliberou e solicitou que o presidente entre em contato com o professor 
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Alexandre Luís Trovon de Carvalho, e solicite que o processo seja encaminhado à 
PROGRAD para que os ajustes sejam realizados. 2) Discussão sobre a comissão 
(e o presidente) da II Feira de Profissões do Campus de Jandaia do Sul: 
Inicialmente foi recordado o que ocorreu em 2014, quando houve uma grande 
procura em um curto espaço de tempo e a dificuldade em relação à existência de 
recurso. Posteriormente, o professor William Junior do Nascimento questionou quem 
seriam os candidatos interessados em compor a comissão da II Feira de Profissões 
do Campus de Jandaia do Sul. O servidor Técnico-Administrativo Felipe Borges, a 
professora Bárbara Cândido Braz e professor Simão Nicolau Stelmastchuk se 
dispuseram a participar da comissão pelas licenciaturas, sendo o professor Simão 
Nicolau Stelmastchuk seu presidente. Todos foram favoráveis. O professor Simão 
Nicolau Stelmastchuk sugeriu que seja feita na região central da cidade e o professor 
William Junior do Nascimento pediu para que verifiquem a data de realização, 
levando em consideração o evento que ocorrerá em Curitiba e o período de 
inscrição para o vestibular. Além disso, o professor Marcelo Valério informou que 
disponibiliza todo material usado em 2014 para facilitar o trabalho em 2015. O 
servidor Técnico-Administrativo Felipe Borges verificará com os demais servidores 
Técnico-Administrativos se há interesse em também compor esta comissão. O 
professor William Junior do Nascimento recordou que a comissão organizará o 
evento, mas não é a única responsável pelo mesmo. Contudo, o professor Robertino 
Mendes Santiago Júnior recordou que a comissão deve organizar o contato com as 
escolas da região, fazendo convite, agendando horários, entre outros. 3) Feira de 
Cursos e Profissões 2015, a ser realizada em Curitiba entre os dias 20 e 23 de 
Agosto. Indicação de representantes: O professor William Junior do Nascimento 
recordou que no ano de 2014, os professores Marcelo Valério, Carlos Roberto Beleti 
Júnior e André Luiz Gazoli de Oliveira representaram os cursos de Jandaia do Sul. 
Além disso, destacou que na edição deste ano serão quatro dias ao invés de três. 
Posteriormente, questionou a respeito dos interessados em representar o campus 
neste evento. Aberta discussão, o professor Marcelo Valério relatou que a atividade 
é bastante desgastante: os três representantes na edição anterior precisaram 
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dedicar-se por bastante tempo e representar todos os cursos do Campus, sendo 
necessário o conhecimento sobre todos os cursos. Ressaltou ainda a necessidade 
de uma equipe maior, incluindo representantes discentes, há necessidade de 
planejamento referente ao que levar para a feira, além da importância de marcar 
presença do Campus em Curitiba e mostrar o que o Campus já está fazendo. O 
professor Robertino Mendes Santiago Júnior recordou que o mesmo material que foi 
encaminhado no ano passado foi enviado para a ACS – Assessoria de Comunicação 
Social - para produção de banner e flyers que já estão em produção para distribuição 
na feira deste ano. Os membros indicados foram: Jair da Silva e Janete de Paula 
Ferrareze Silva representando a licenciatura em Ciências Exatas. O professor 
William Junior do Nascimento sugeriu ao representante discente que sejam 
convidados alunos para esta participação. De qualquer forma, a participação fica 
condicionada à existência de recursos do Campus. 4) Pedido de redistribuição 
professor Jaime da Costa Cedran: O professor William Junior do Nascimento 
informou que o processo foi aberto em fevereiro, sendo analisado pelo Núcleo 
Docente Estruturante do curso em maio, com parecer favorável. O solicitante 
desenvolve trabalhos na área de ensino de Química e se encontra em processo de 
defesa de doutorado. Atua na UTFPR de Medianeira, mas mantem residência em 
Maringá. Após apreciação, o pedido de redistribuição foi aprovado por unanimidade. 
Contudo, ficou condicionado a disponibilidade de código de vaga. 5) Deliberação a 
respeito do substituto na coordenação da Licenciatura em Ciências Exatas: O 
professor William Junior do Nascimento informou que estará de férias entre os dias 
20 e 31 de julho. Logo, faz-se necessário a indicação de um professor substituto no 
período. Neste sentido, a professora Leda Maria Saragiotto Colpini recordou que a 
sucessão, pela ausência do vice, deve ser feita pelo critério de tempo de casa, o 
decanato, dentro do colegiado. Considerando as férias de grande parte do corpo 
docente, a coordenação recaiu para a professora Valquíria de Moraes Silva. 6) 
Inclusão do professor Simão Nicolau Stelmastchuk para compor o Colegiado 
do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas: Aprovado por unanimidade. 7) 
Inclusão da professora Bárbara Cândido Braz para compor o Colegiado do 
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Curso de Licenciatura em Ciências Exatas: Aprovado por unanimidade. 8) 
Concessões: Concessão para Afastamento à professora Bárbara Cândido Braz 
para participação, como moderadora do grupo de trabalho "Pesquisas e experiências 
em ensino de Matemática: contribuições para a formação inicial e continuada", no VI 
Encontro Interdisciplinar de Educação (VI ENIEDUC), a ser realizado na cidade de 
Campo Mourão, nos dias 18 e 19 de agosto de 2015; Concessão para afastamento à 
professora Janete de Paula Ferrareze Silva para participação no evento IV School 
and Workshop on Lie Theory, na cidade de Campinas, no período de 03 a 07 de 
agosto de 2015; Concessão para afastamento ao professor Simão Nicolau 
Stelmastchuk para participação no evento IV School and Workshop on Lie Theory, 
na cidade de Campinas, no período de 03 a 07 de agosto de 2015; Todas as 
solicitações foram aprovadas por unanimidade. Informes: Demanda de livros para 
composição das bibliografias básicas e complementares dos cursos de 
Licenciaturas da UFPR – Jandaia do Sul (proposta de ofício para envio à 
Reitoria). O professor William Junior do Nascimento recordou que o tema foi 
pautado em reunião dos coordenadores com o Reitor e que o ofício foi elaborado 
para encaminhamento ao professor Paulo Roberto Rocha Krüger, assessor da 
Reitoria. O professor Robertino Mendes Santiago Júnior ressaltou o importante 
trabalho de compilação dos títulos feito pelo professor Andre Luiz Gazoli de Oliveira. 
FDA Fluxo Contínuo e Programado. O professor William Junior do Nascimento 
informou que foram aprovados os recursos do FDA - Fluxo Contínuo. Assim, em 
breve deverá ser lançado edital para este fim. Destacou o interesse em aquisição de 
mobília para os laboratórios didáticos e de pesquisa, cujo pregão está em fase de 
conclusão na PRA/DSG/CECOM, com previsão de lançamento no segundo 
semestre. Aproveitando a oportunidade, o professor Marcelo Valério recordou a 
existência do FDA para extensão, que também pode atender a esta demanda e que 
os itens já adquiridos pela extensão estão à disposição do corpo docente. O 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk questionou quanto a possibilidade de projetos 
e espaços referentes a laboratórios de ensino. Neste sentido, o presidente recordou 
que o FDA deve ser direcionado para itens que já estão disponíveis em pregão, em 
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fase final de licitação ou quando corresponde a inexigibilidade de licitação. Assim, foi 
feito encaminhamento para que professores pensem em itens para que na próxima 
reunião sejam decididos quais itens serão objetos de projetos FDA. Provar 2015. 
“Aprovação ad referendum”: O mesmo foi definido em reunião NDE, seguindo os 
modelos do ano anterior, com alteração apenas do quantitativo de vagas, definido 
pelo NAA. O encaminhamento do processo foi feito ad referendum em função do 
prazo solicitado. Concessões aprovadas "ad referendum": Concessão para 
afastamento ao professor William Junior do Nascimento compor banca de defesa de 
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Estadual de 
Maringá - UEM no dia 19/06/2015; Concessão para afastamento à professora Leda 
Maria Saragiotto Colpini para participação de banca de doutorado na pós-graduação 
de engenharia química da UEM no dia 03/07/2015; Concessão para afastamento ao 
professor José Eduardo Padilha de Sousa apresentar seminário no Programa de 
Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná em Curitiba no dia 02/07/2015; 
Concessão para afastamento à professora Gisele Strieder Philippsen para realização 
de atividades de pesquisa no Instituto de Física de São Carlos, no período de 04 
dias (07 a 10 de julho de 2015). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
William Júnior do Nascimento, às quinze horas e trinta minutos, encerrou a reunião, 
da qual eu, professor Carlos Eurico Galvão Rosa, lavrei a presente Ata, que vai 
assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes. 
Presidente – William Júnior do Nascimento ________________________________  
Docente – Bárbara Cândido Braz ________________________________________   
Docente – Carlos Eurico Galvão Rosa ____________________________________   
Docente – Carlos Roberto Beleti Júnior ___________________________________   
Docente – Eduardo Cesar Meurer ________________________________________   
Docente – Jair da Silva ________________________________________________   
Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva ________________________________   
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Docente – José Eduardo Padilha de Sousa ________________________________   
Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini __________________________________   
Docente – Marcelo Valério ______________________________________________   
Docente – Maytê Gouvêa Coleto Bezerra __________________________________   
Docente – Robertino Mendes Santiago Junior ______________________________   
Docente – Valquíria de Moraes Silva ______________________________________   
Docente – Simão Nicolau Stelmastchuk ___________________________________   
Técnico-Administrativo – Felipe Borges __________________________________  
Discente – Leonardo Deosti ____________________________________________  


