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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017. 
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta e 
cinco minutos, na sala 32, 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, o professor William Junior do Nascimento, com a participação 
dos docentes: Bárbara Cândido Braz, Gisele Strieder Phlippsen, Jair da Silva, Janete de 
Paula Ferrareze Silva, Simão Nicolau Stelmastchuk e Valdir Rosa. Ainda presente a 
Técnica Administrativa Mônica Batoqui França. Ausências justificadas dos docentes: 
Carlos Eurico Galvão Rosa, Hercília Alves Pereira de Carvalho, José Eduardo Padilha de 
Sousa, Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério e Valquíria de Moraes Silva. 
Ausência justificada do Técnico Administrativo Felipe Augusto Fernandes Borges. 
Expediente: Leitura e aprovação da Ata da 28ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso 
de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 31 de maio de 2017. Aprovada por 
todos. Ordem do dia: 1) AVALIAÇÃO DE 3ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - 
PROF. CARLOS EURICO GALVÃO ROSA: aprovação do processo de avaliação da 
terceira etapa do estágio probatório do docente Carlos Eurico Galvão Rosa (processo 
número 23075.166360/2017-51). Aprovado por unanimidade. 2) APRECIAÇÃO DO 
RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE EXTENSÃO “CONTA QUE EU CONTO” SOB 
COORDENAÇÃO DA PROFESSORA MA. MAYTÊ GOUVÊA COLETO BEZERRA: a 
pedido da professora Maytê Gouvêa Coleto Bezerra, o professor William Junior do 
Nascimento relatou ao colegiado que dado o encerramento formal do projeto de extensão 
nominado “Conta que eu conto”, por ela coordenado, cabe, como parte das exigências 
formais, segundo instrução normativa nº 03/2013 - PROEC, a apresentação do relatório 
final desse projeto ao colegiado. Após apreciação pelos membros, o relatório foi aprovado 
por unanimidade. 3) AFASTAMENTO DE DOCENTE:  o professor William Junior do 
Nascimento apresentou ao colegiado o pedido de afastamento do docente Simão Nicolau 
Stelmastchuk para participação e apresentação de trabalho na V Escola e Workshop de 
Teoria de Lie, dos dias 31/07/2017 a 04/08/2017, na UNESP de Presidente Prudente. Foi 
apresentado ainda o pedido de solicitação e a carta de aceite do trabalho a ser 
apresentado. O afastamento foi aprovado por todos. 4) AVALIAÇÃO DO RESULTADO 
DO PROCESSO SELETIVO 2016/2017: o presidente William Junior do Nascimento 
informou ao colegiado o recebimento de um documento elaborado pelo Núcleo de 
Concursos da UFPR, no qual é realizado uma análise do processo seletivo 2016/2017 e 
do perfil dos alunos que ingressam no curso de Licenciatura em Ciências Exatas em 
Jandaia do Sul pelo vestibular. O Núcleo de Concursos enviou um ofício solicitando a 
confirmação do recebimento do documento e pedindo que seja elaborada uma avaliação 
do resultado apresentado para que, caso sejam analisadas possíveis alterações no 
processo seletivo, essas alterações sejam feitas ainda esse ano para o vestibular 
2018/2019. O professor William Junior do Nascimento apresentou o documento 
informando os dados que mais lhe chamaram a atenção. Depois de vários apontamentos 
e discussões pelos membros do colegiado, sugeriu-se como encaminhamento o envio do 
documento para todos os docentes e a análise do mesmo pelo Núcleo Docente 
Estruturante do Curso, para que seja feito um estudo sobre as dificuldades percebidas e 
possíveis soluções e, com isso, elaborar uma resposta ao ofício do NC. Aprovado por 
todos. 5) PEDIDO DE OFERTA DE DISCIPLINAS: a professora Bárbara Cândido Braz 
informou ao colegiado que, enquanto orientadora acadêmica da turma ingressante no 
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas no ano de 2015, no dia 28 de junho de 2017, 
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às 12:30h, realizou uma reunião com os alunos para tratar de assuntos acadêmicos, 
como matrículas e ajustes para o segundo semestre de 2017. Nessa reunião os alunos 
solicitaram a oferta das disciplinas de Estágio Supervisionado em Matemática II, Estágio 
Supervisionado em Física II e Prática Pedagógica em Matemática II no período contra 
turno, durante o segundo semestre de 2017. As solicitações foram entregues à professora 
Bárbara Cândido Braz, com as devidas justificativas. Após apreciação dos membros 
quanto a possíveis horários para as disciplinas e salas disponíveis para as mesmas, os 
professores aprovaram os pedidos. 6) RELATO DAS ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS 
DOS ALUNOS INGRESSANTES EM 2015, CONSIDERAÇÕES E DEMANDAS: a 
professora Bárbara Cândido Braz, enquanto orientadora acadêmica da turma ingressante 
no Curso de Licenciatura em Ciências Exatas no ano de 2015, apresentou algumas 
demandas elaboradas pelos discentes aos professores que atuam no curso: a) 
Divulgação das notas parciais no decorrer do semestre, antecedendo cada nova atividade 
avaliativa; b) Cumprimento das formas de avaliação descritas na Ficha 2 OU mudança 
das formas de avaliação, desde que acordado com os alunos; c) Oferta das disciplinas do 
curso de forma desvinculada dos cursos de engenharias, considerando as especificidades 
de cada curso; d) Procurar dar um feedback das avaliações, para que possam progredir, 
ao invés de só receberem uma nota (nas disciplinas das áreas de ensino e de educação 
em especial). O professor William Junior do Nascimento reforçou a importância dos 
relatos trazidos pela professora Bárbara Cândido Braz e disse que levará esses pontos 
para o Núcleo Docente Estruturante do curso para análise e levantamento de possíveis 
melhorias. Aprovado por todos. INFORMES: 1) ENADE: o professor William Junior do 
Nascimento informou a todos presentes que recebeu uma solicitação para preenchimento 
do cadastro no ENADE. O professor reforçou que, como o curso não possui nenhum 
aluno formando, será feito apenas o cadastro dos ingressos em 2017. Como o curso 
possui três habilitações, para o Ministério da Educação ele é considerado como três 
cursos separados, ou seja, possui três códigos distintos. Sendo assim, terão três 
avaliações e deverá ser feito o cadastro dos ingressos para os três cursos. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente, professor William Junior do Nascimento, às nove horas e 
quarenta minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a 
presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. 
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