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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 24 DE 

FEVEREIRO DE 2017. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quatorze 

horas e trinta minutos, na sala de videoconferência no prédio da UFPR, Campus 

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 

William Junior do Nascimento, com a participação dos docentes: Bárbara 

Cândido Braz, Carlos Roberto Beleti Junior, Eduardo Cesar Meurer, Hercília 

Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Leda 

Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, 

Robertino Mendes Santiago Junior, Valdir Rosa e Valquíria de Moraes Silva. 

Ainda presentes os Técnicos Administrativos Andriara Tossani e Felipe Augusto 

Fernandes Borges. Ausência justificada dos docentes Carlos Eurico Galvão 

Rosa, Gisele Strieder Phlippsen, Janete de Paula Ferrareze Silva e Simão 

Nicolau Stelmastchuk. Expediente: Leitura e aprovação da Ata da 24ª Reunião 

Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas realizada 

no dia 20 de dezembro de 2016. Ata aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 

1) TUTORES DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA: O presidente comunicou que, 

conforme exigência da Resolução 95-A/15 – CEPE e da Resolução 02.2015 - 

Regulamento da Orientação Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas, cada aluno deverá ter tutoria permanente, sendo necessário ter um tutor 

ou tutora responsável por turma (que poderá ser alterado anualmente, no início 

de cada ano letivo). Por isso, o docente solicitou aos interessados em contribuir 

no ano de 2017 que se manifestassem. Houve manifestação favorável dos 

professores: Hercília Alves Pereira de Carvalho, como tutora para a turma com 

ingresso em 2014; Bárbara Cândido Braz, como tutora para a turma com 

ingresso em 2015; Carlos Eurico Galvão Rosa, como tutor para a turma com 

ingresso em 2016 e William Junior do Nascimento, como tutor para a turma com 

ingresso em 2017. Aprovado por unanimidade; 2) OFERTA DE DISCIPLINA EM 

PERÍODO ESPECIAL: O professor Robertino Mendes Santiago Junior 

apresentou ao colegiado a necessidade de ofertar, em período especial, a 

disciplina de Libras. O docente informou que a disciplina possui 36 horas e o 

período de oferta será de 17 a 22/07/2017 com 3 aulas no período da manhã e 

3 aulas no período da tarde para a turma toda. Aprovado por unanimidade; 3) 

ESTÁGIO PROBATÓRIO: Aprovação do processo de avaliação da terceira 

etapa do estágio probatório da docente Maytê Gouvêa Coleto Bezerra (Processo 

nº 23075.152136/2017-82). Após apreciação dos membros, o processo foi 

aprovado por unanimidade; 4) ELEIÇÕES PARA COORDENAÇÃO/VICE-

COORDENAÇÃO: O professor William Junior do Nascimento comentou que não 

haveria a necessidade de novas eleições para vice-coordenador, sendo 
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necessária somente a indicação pelo colegiado e sua aprovação. Sendo assim, 

o colegiado indicou como vice-coordenadora a professora Hercília Alves Pereira 

de Carvalho, sendo a mesma aprovada por todos; 5) HOMOLOGAÇÃO DA 

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO: O 

coordenador William Junior do Nascimento informou que em decorrência da 

licença maternidade da professora Valquíria de Moraes Silva, será necessário 

contratar um professor substituto. Porém, a professora substituta Luana Carolina 

Bosmuler Züge demonstrou interesse em substituí-la e está de acordo com as 

especificações para ministrar as disciplinas. Considerando que a mesma atende 

os requisitos necessários, o coordenador sugeriu que o contrato da mesma fosse 

estendido, assim não haveria a necessidade de abrir um novo concurso para 

professor substituto. O colegiado acatou a sugestão e aprovou por unanimidade; 

6) ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS: O 

presidente apresentou a atualização do Regulamento de Atividades Formativas 

do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Após a apreciação dos membros, 

o regulamento foi aprovado por unanimidade; 7) AJUSTE CURRICULAR DE 

INCLUSÃO DE DISCIPLINA OPTATIVA: O coordenador solicitou ao colegiado 

a aprovação do Ajuste Curricular de Inclusão de Disciplina Optativa para a 

disciplina “JAL003 – Termodinâmica I” para Licenciatura em Ciências Exatas, 

habilitação em Física. O docente informou que ambas possuem a mesma carga 

horária e em conversa com docentes da área, concluíram que também possuem 

a mesma ementa. O ajuste foi aprovado por unanimidade; 8) CONCESSÃO: 

concessão de afastamento dos dias 14 e 15/03 para a docente Leda Maria 

Saragiotto Colpini participar da defesa de sua orientada de mestrado na 

UFPR/Setor Palotina. Aprovado por unanimidade; 9) SEGUNDO 

TRANCAMENTO DE DISCENTES: a) a discente Talita Mecchi Plath – 

GRR20148366 solicitou o segundo trancamento. Após a análise do motivo 

apresentado pela aluna, os membros aprovaram o trancamento por 

unanimidade; b) a discente Amanda Carla Martinelli – GRR20158107 solicitou o 

segundo trancamento. Após a análise do motivo apresentado pela aluna, os 

membros aprovaram o trancamento por unanimidade; 10) EQUIVALÊNCIA DE 

DISCIPLINAS: a discente Lilian Charleaux Mendes – GRR20173360 solicitou 

equivalência de disciplinas. O pedido foi avaliado pelo coordenador do curso em 

conjunto aos docentes responsáveis pelas disciplinas solicitas e o parecer foi 

apresentado ao colegiado do curso que aprovou por unanimidade. INFORMES: 

1) AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS: O coordenador William Junior do 

Nascimento comunicou que a direção conseguiu junto a Reitoria um montante 

de R$ 250.000,00, os quais foram divididos entre os cinco cursos de graduação 

do Campus da UFPR em Jandaia do Sul. Com esse recurso atendemos na 

íntegra toda a bibliografia básica para os 2 primeiros anos. Além disso, enviamos 

uma lista no valor de R$ 50.000,00 por curso, para a compra de bibliografia 

referente ao 5° período; 2) PLANEJAMENTO DE DEMANDAS: O coordenador 
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solicitou aos membros que elaborem uma relação contendo os materiais que 

serão necessários para ministrar as disciplinas (principalmente as disciplinas do 

próximo ano) para que seja solicitado no pregão vigente, ou solicitar a abertura 

de um novo pregão, caso os itens não constarem no atual. A relação deverá ser 

entregue para a coordenação do curso; 3) ALTERAÇÃO DE MEMBROS: 

Alteração do representante técnico-administrativo (suplente) do colegiado do 

curso de Licenciatura em Ciências Exatas. O novo membro técnico-

administrativo suplente será o servidor Yhann Hafael Trad Perandré. Haverá 

necessidade de alterar também os membros discentes, para isso o professor 

William Junior do Nascimento se encarregou de fazer o pedido ao Centro 

Acadêmico para que apresente os novos membros na próxima reunião de 

colegiado; 4) RELATO DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA – 

TURMA COM INGRESSO EM 2015: Enquanto orientadora acadêmica da turma 

de Licenciatura em Ciências Exatas ingressante no ano de 2015, a professora 

Bárbara Cândido Braz relatou o desenvolvimento de atividades concernentes à 

tal função, realizadas no decorrer do ano de 2016. Em linhas gerais, dois tipos 

de atividade foram realizadas: orientações coletivas e orientações individuais. 

Em relação às orientações coletivas, sete reuniões foram realizadas, das quais 

seis ocorreram em horários de aula e uma delas em período contra turno. Tais 

reuniões tiveram como temas: a apresentação do regimento de orientação 

acadêmica, o acompanhamento didático dos acadêmicos, a participação em 

atividades de extensão e de pesquisa, apresentação do regimento para entrega 

da comprovação de cumprimento de carga horária em atividades formativas, 

orientações sobre ajustes de matrículas e orientações sobre a escolha da linha 

de formação no curso de Licenciatura. Além das reuniões coletivas, orientações 

foram feitas de modo individual. Estas conversas ocorreram pessoalmente ou 

via e-mail, dependendo da disponibilidade dos alunos. Nestes casos, os temas 

recorrentes foram: ajustes de matrículas, perspectivas dos alunos em relação ao 

curso de Licenciatura em Ciências Exatas, participação em atividades 

extracurriculares, desempenho acadêmico, assuntos pessoais. Um dos alunos 

foi orientado a procurar acompanhamento psicológico. Ressalto que conversas 

foram realizadas com alunos que trancaram o curso a respeito desta tomada de 

decisão e que nem todos os alunos ingressantes em 2015 têm participado das 

reuniões.; 5) AFASTAMENTO DO PAÍS: Aprovação ad referendum da 

solicitação de afastamento do país para evento, do docente José Eduardo 

Padilha de Sousa, de 04 a 19 de março de 2017 para visita de colaboração 

técnica à University of Delaware a convite do Prof. Anderson Janotti e 

participação no evento APS March Meeting 2017, com apresentação de trabalho 

oral Two-dimensional van der Waals p-n junction of InSe / Phosphorene. Nada 

mais havendo a tratar, o presidente, professor William Junior do Nascimento, às 

quinze horas e quarenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Andriara 

Tossani, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e 
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demais presentes. 

 

Secretária – Andriara Tossani_______________________________________ 

Presidente – William Junior do Nascimento____________________________ 

Docente - Bárbara Cândido Braz_____________________________________ 
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Docente - Hercília Alves Pereira de Carvalho:___________________________ 
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Docente - Marcelo Valério:__________________________________________ 
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Docente - Robertino Mendes Santiago Junior:__________________________ 
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