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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta e cinco 
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 pela vice-coordenadora do curso, a professora Hercília Alves Pereira de 
Carvalho, com a participação dos docentes: Bárbara Cândido Braz, Gisele Strieder 
Phlippsen, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva e José Eduardo Padilha de 
Sousa. Ainda presente os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e Yhann 
Hafael Trad Pedrandré. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, 
Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Simão Nicolau Stelmastchuk, Valquíria de 
Moraes Silva e William Junior do Nascimento. Expediente: Leitura e aprovação das Atas: 
a) Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas, realizada no dia 05 de julho de 2017; b) Ata da 12ª Reunião Extraordinária do 
Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 07 de agosto de 
2017; c) Ata da 29ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas, realizada no dia 29 de junho de 2017. Todas as atas foram aprovadas 
por unanimidade. Ordem do dia: 1) HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AVALIAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO NAS LINHAS DE FORMAÇÃO EM 
MATEMÁTICA, FÍSICA E QUÍMICA: a professora Hercília Alves Pereira de Carvalho 
explicou para os presentes como se deu a avaliação do Curso pelo MEC e quais os 
quesitos avaliados. Todos os professores informaram que tiveram acesso e analisaram o 
relatório apresentado pelo MEC e a professora Hercília Alves Pereira de Carvalho 
comentou que, na avaliação dos relatórios da Química e Matemática foram encontradas 
algumas inconsistências na análise feita por ela e pelo professor William Junior do 
Nascimento, que possibilitariam uma possível impugnação do parecer do MEC. Embora a 
nota final seja 04, todas as dimensões devem ter no mínimo nota 03, o que não 
aconteceu com todas as dimensões analisando-se cada habilitação. A professora 
explanou ainda que a Universidade tem até o dia 08 de outubro para apresentar um 
parecer: homologar a nota da avaliação ou impugnar o relatório e pedir uma 
reconsideração para as dimensões que tiveram nota menor que 03. Após discussão pelos 
membros, foi decido por todos a homologação do relatório apresentado pelo MEC para as 
três habilitações avaliadas. Aprovado por todos. 2) PLANOS DE ENSINO – FICHAS 02: 
Aprovação da atualização dos Planos de Ensino referentes ao 2º semestre de 2017 das 
seguintes disciplinas: JCE025 – Matemática II, JCE026 – Física II, JAN025 – Estatística e 
Probabilidade, JAN024 – Políticas Educacionais e Gestão Escolar, JCE033 – Física IV, 
JAN030 – História da Ciência e da Tecnologia, JCE037 – Didática das Ciências, JCE035 – 
Computação II, JCE040 – Física Experimental II, JCE041 – Estrutura da Matéria, JCE107 
– Física Matemática, JCE042 – Prática Pedagógica do Ensino de Física II, JCE043 – 
Estágio Supervisionado de Docência em Física II, JAN037 – Formação para Processos 
Seletivos, JCE094 – Prática Pedagógica do Ensino de Matemática II, JCE095 – Estágio 
Supervisionado de Docência em Matemática II. Todas as Fichas 2 apresentadas foram 
aprovadas por unanimidade. 3) APROVAÇÃO DOS PLANOS INDIVIDUAIS DE 
TRABALHO – PIT: Apreciação dos PITs, referentes ao 2º semestre de 2017, dos 
seguintes docentes: Bárbara Cândido Braz, Carlos Eurico Galvão Rosa, Gisele Strieder 
Phlippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze 
Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, 
Simão Nicolau Stelmastchuk, Valquíria de Moraes Silva, Valdir Rosa e William Junior do  
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Nascimento. Aprovados por unanimidade. 4) PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO: a 
professora Hercília Alves Pereira de Carvalho apresentou ao colegiado o pedido de 
redistribuição do professor Dr. Nilson Evilásio de Souza Filho, processo nº 
23075.155605/2017-15, explanando as condições do mesmo e informando que o pedido 
já foi discutido em reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas. A professora apresentou ainda a proposta do NDE para o item em 
questão: “Considerando a experiência didática presente no Currículo Lattes e 
confrontando com o rol de disciplinas apresentadas no processo, o Núcleo Docente 
Estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Exatas julga que o perfil do profissional 
não atende as demandas do curso”. Após ampla discussão dos membros do colegiado, 
decidiu-se aprovar a proposta do NDE com relação ao pedido. Aprovado por 
unanimidade. 5) PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO: a 
professora Hercília Alves Pereira de Carvalho apresentou ao colegiado o pedido de 
aproveitamento de concurso superior do professor Dr. Valdir Rosa, explanando as 
condições do mesmo e informando que o pedido já foi discutido em reunião do Núcleo 
Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A professora 
apresentou ainda a proposta do NDE para o item em questão: “Considerando já haver 
docentes que ministram as disciplinas elencadas pelo requerente, as atuais necessidades 
do curso e o término da vigência do concurso apresentado, o NDE sugere ao colegiado o 
indeferimento do pedido”. Após ampla discussão dos membros do colegiado, decidiu-se 
aprovar a proposta do NDE com relação ao pedido. Aprovado por unanimidade. 6) 
AFASTAMENTO NO PAÍS PARA ESTUDOS (DOUTORADO): o professor Carlos Eurico 
Galvão Rosa apresentou ao colegiado uma solicitação de afastamento no país para 
participação em programa de pós-graduação stricto sensu, em nível de Doutorado. O 
professor manifesta interesse por um regime de afastamento total das atividades durante 
dois anos (30/10/2017 a 29/10/2019). O intuito é a conclusão do curso de Doutorado do 
“Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia” dos Setores de 
Ciências Exatas e Tecnologia, nesta Universidade (UFPR), no qual se encontra 
regularmente matriculado desde 06/09/2016. Após apreciação pelos membros do 
colegiado, a solicitação foi aprovada por todos, condicionada a contratação de um 
professor substituto para o período em questão. 7) APROVAÇÃO DO EVENTO DE 
EXTENSÃO – I JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA UFPR/JANDAIA DO SUL: o 
docente José Eduardo Padilha de Sousa apresentou a todos o Evento de Extensão –  I 
Jornada Acadêmica Integrada UFPR Jandaia do Sul, comentando que a ideia é ser um 
evento integrado, abrangendo todos os cursos oferecidos pelo Campus e focando em 
ensino, pesquisa e extensão, com o possível tema sendo: “Inovação na Educação e nas 
Engenharias”. O professor falou ainda que o intuito é a participação de professores e 
palestrantes de todas as áreas (ensino e engenharia) com palestras multidisciplinares, 
visto que isso é uma demanda dos próprios alunos, que sempre pedem conteúdos 
diferentes daqueles ministrados em sala de aula, complementando sua formação. A ideia 
é que o evento ocorra nos dias 02, 03, 04 e 05 de outubro, sendo que no dia 05 a noite 
será a abertura da SIEPE. O evento ocorrerá no auditório municipal e será aberto a toda a 
comunidade, sendo obrigatória a presença dos alunos, visto que acontecerá em período 
de aula e contará horas para atividades formativas. Aprovado por todos. INFORMES: 1) 
AFASTAMENTO NO PAIS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: a 
professora Hercília Alves Pereira de Carvalho apresentou ao colegiado o pedido de 
afastamento do docente Jair da Silva para apresentação de trabalho  
no XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO de 26/08/2017 a  

https://sei.ufpr.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=49380&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=3393&infra_hash=9f41eee49233b7c0e48c07941cc295a90d3aa0aff40c22492149f8e476c2e582
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31/08/2017. Pedido aprovado “ad referendum”. 2) RELATÓRIO SEMESTRAL DE 
ATIVIDADES: a docente Hercília Alves Pereira de Carvalho apresentou ao colegiado o 
Relatório Semestral de Atividades do Professor Marcelo Valério, que se encontra afastado 
para capacitação e deve apresentar semestralmente à coordenação de curso e ao 
colegiado um relatório das atividades que ele está realizando enquanto afastado. A 
professora informou ainda que o relatório se encontra disponível na coordenação caso 
alguém queria analisar. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente, professora Hercília 
Alves Pereira de Carvalho, às dez horas e vinte 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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