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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 
2017. 
Aos doze dias do mês de setembro 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 pela 
vice-coordenadora do curso, a professora Hercília Alves Pereira de Carvalho, com a 
participação dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Gisele Strieder Phlippsen, Jair da 
Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva e Simão Nicolau Stelmastchuk. Ainda presente os 
Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann Hafael Trad Pedrandré. 
Ausências justificadas dos docentes: Bárbara Cândido Braz, José Eduardo Padilha de 
Sousa, Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Valquíria de Moraes Silva e 
William Junior do Nascimento. Ordem do dia: 1) DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 
DOCENTES: A professora Hercília Alves Pereira de Carvalho informou que o item em 
questão trata da distribuição de 5 vagas docentes disponibilizadas ao Campus Avançado  
de Jandaia do Sul, que deverão ser distribuídas entre os cursos existentes. Após serem 
feitos alguns estudos de como seria a melhor divisão dessas vagas visando melhoria para 
todo o público da universidade, foram levantadas três propostas que serão encaminhadas 
ao conselho do Campus, para votação. Considerando que a vice-coordenadora 
representa o colegiado como membro no conselho, a mesma apresentou os dados 
utilizados no estudo e solicitou parecer do colegiado, que deverá decidir entre as 
seguintes propostas: a) Proposta 1: 1 vaga para Engenharia Agrícola, 1 vaga para 
Engenharia de Alimentos, 1 vaga para Engenharia de Produção e 2 vagas para 
Licenciatura em Ciências Exatas; b) Proposta 2: 1 vaga para Engenharia Agrícola, 2 vaga 
para Engenharia de Alimentos e 2 vagas para Engenharia de Produção; c) Proposta 3: 1 
vaga para Engenharia Agrícola, 2 vagas para Engenharia de Alimentos, 1 vaga para 
Engenharia de Produção e 1 vaga para Licenciatura em Ciências Exatas. Colocando em 
votação, o resultado foi o seguinte: 5 votos para a “Proposta 1” e 2 votos na “Proposta 3”. 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk salientou ainda que, caso a votação do conselho 
setorial decida pela “Proposta 3”, a vaga seja destinada à contratação de um professor 
para a área de Física e que no programa do concurso conste um ponto de cálculo básico.   
Portanto, por maioria simples, o colegiado deliberou que a vice-coordenadora vote na 
“Proposta 1” na reunião do conselho setorial do Campus. E, após a votação, a professora 
Hercília Alves Pereira de Carvalho comentou sobre a necessidade de decidir sobre os 
perfis das possíveis vagas destinadas ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Após 
discussão pelos membros, ficou decidido que: a) caso a “Proposta 1” seja escolhida pelo 
conselho setorial, o perfil dos profissionais para as vagas seriam de Física: graduação em 
Física ou em Ciências Exatas (habilitação em Física) com doutorado em Física (Física da 
Matéria Condensada) ou doutorado em Ciências (Física da Matéria Condensada) e para 
Matemática: graduação em matemática ou matemática aplicada com doutorado em 
matemática ou matemática aplicada; b) caso a “Proposta 3” seja escolhida pelo conselho 
setorial, o perfil do profissional para a vagas seria de Física: graduação em Física ou em 
Ciências Exatas(habilitação em Física) com doutorado em Física (Física da Matéria 
Condensada) ou doutorado em Ciências (Física da Matéria Condensada). Aprovado por 
todos. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente, professora Hercília Alves Pereira de 
Carvalho, às nove horas e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui 
França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela vice-presidente e demais 
presentes. 
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