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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017. 
Aos vinte e seis 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 pelo coordenador do curso, professor William Junior do Nascimento, com a 
participação dos docentes: Bárbara Cândido Braz, Gisele Strieder Phlippsen, Hercília 
Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa e Simão Nicolau 
Stelmastchuk. Ainda presente os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e 
Felipe Augusto Fernandes Borges. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico 
Galvão Rosa, Janete de Paula Ferrareze Silva, Leda Maria Saragiotto Colpini, Marcelo 
Valério, Valquíria de Moraes Silva. Expediente: Leitura e aprovação das Atas: a) Ata da 
13ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, 
realizada no dia 12 de setembro de 2017; b) Ata da 30ª Reunião Ordinária do Colegiado 
do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 01 de agosto de 2017. 
Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: 1) REALIZAÇÃO DO 
SIMPÓSIO DE LICENCIATURAS EM CIÊNCIAS EXATAS E EM COMPUTAÇÃO 
(SLEC): a professora Hercília Alves Pereira de Carvalho explanou ao colegiado que no 
ano passado foi realizado na UFPR Campus Jandaia do Sul o SLEC – Simpósio de 
Licenciaturas em Ciências Exatas e em Computação e, que em reunião de colegiado, 
ainda no mesmo ano, havia ficado acordado que o evento aconteceria a cada dois anos. 
Porém, a professora informou que foi procurada pela docente Selma dos Santos Rosa, 
dizendo que o Campus Palotina gostaria de realizar, ainda este ano, um simpósio com as 
mesmas diretrizes e gostaria de colocar o mesmo nome, sugerindo que o evento fosse 
realizado anualmente e alternando as cidades, acontecendo um ano em Jandaia do Sul e 
um ano em Palotina. A professora Hercília Alves Pereira de Carvalho disse que trouxe 
esse item para discussão visto que já havia sido acordado que o evento aconteceria 
bienalmente, e gostaria de verificar se o colegiado aprova que o SLEC seja realizado este 
ano em Palotina. O docente William Junior do Nascimento complementou ainda dizendo 
que se a intenção é usar o mesmo nome, caracteriza um evento conjunto entre os dois 
Campi, e propôs ainda que seria interessante deixar explícita a edição do evento, para 
que se tenha um histórico das edições e também para que auxilie na divulgação do 
mesmo. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk comentou ainda que a preocupação 
com logística e hospedagem dos alunos deve ser um ponto relevante pensando na 
participação do evento. Sendo assim, o colegiado aprovou por unanimidade que o evento 
ocorra anualmente, alternando-se a cidade, sendo este ano em Palotina. 2) 
SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DO CURSO: o presidente William Junior do 
Nascimento apresentou ao colegiado o pedido de trancamento do aluno Gregório 
Nogueira de Sá (GRR20176059). O presidente explanou ainda que o pedido será votado 
em colegiado visto que o aluno não tem aprovação em disciplinas e não fez matrícula em 
disciplinas para o segundo semestre, o que caracterizaria abandono de curso. O 
professor William Junior do Nascimento leu o pedido de trancamento para todos e após 
ampla discussão pelos membros do colegiado, o presidente colocou em votação o 
deferimento ou indeferimento da solicitação apresentada, obtendo a seguinte conclusão: 7 
votos favoráveis ao indeferimento (William Junior do Nascimento, Bárbara Cândido Braz, 
Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, José Eduardo Padilha de Sousa , Simão 
Nicolau Stelmastchuk e Felipe Augusto Borges), tendo em vista que o aluno não anexou 
documento comprobatório para a justificativa apresentada, e 1 abstenção (Gisele Strieder 
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Phlippsen). Votação aprovada por todos. 3) APROVAÇÃO DA 3ª ETAPA DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO: aprovação do processo de avaliação da terceira etapa do estágio 
probatório da docente Gisele Strieder Phlippsen (processo número 23075.190115/2017-
65). Como sugestão de encaminhamento, destaca-se a necessidade de um espaço 
destinado ao atendimento aos alunos, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Sugestão encaminhada ao conselho setorial do campus. Aprovado por unanimidade. 4) 
MUDANÇA DE TURNO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS: o 
professor William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado a possibilidade de um 
estudo para a análise de viabilidade de mudança do turno do curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas para o vestibular do próximo ano, explicando que o motivo da solicitação 
de inclusão desse ponto se baseia, principalmente, no baixo número de inscritos para o 
próximo vestibular. O professor disse que o número de inscritos no vestibular para 2018 
foi muito baixa e quase não tiveram alunos da região inscritos. Foi explanado ainda por 
todos a grande oferta de cursos de licenciatura em toda a região e também na 
modalidade à distância, pontos que influenciam negativamente para esse baixo interesse. 
O presidente comentou ainda que existe a necessidade de tornar o curso mais atrativo e a 
mudança do turno pode ser uma possibilidade, porém existem várias implicações que 
devem ser analisadas. Com isso, o docente William Junior do Nascimento apontou como 
sugestão de encaminhamento direcionar a questão ao NDE para que possam fazer um 
estudo e verificar de que maneira seria possível adequar o curso ao turno da noite e se é 
viável ou não, apresentando uma proposta. Aprovado por todos. 5) SOLICITAÇÕES DE 
AFASTAMENTO: o professor William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado as 
seguintes solicitações: a) afastamento do docente José Eduardo Padilha de Sousa para 
apresentação de seminário convidado no programa de pós-graduação em física na 
Universidade Federal do Paraná - Curitiba. Título da Palestra: There's Plenty of Room at 
the two-dimensional universe, data: 28/09/2017; b) afastamento da professora Gisele 
Strieder Phlippsen para participação em banca de defesa de dissertação de mestrado, 
intitulada “Estudo do aminoácido Gly em função do pH por espectroscopia Raman”, na 
UEM, no dia 03/10/2017. Ambas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 
INFORMES: 1) DELIBERAÇÕES/IMPLICAÇÕES A RESPEITO DA APROVAÇÃO DAS 
AVALIAÇÕES DE RECONHECIMENTO DO CURSO: o professor Willliam Junior do 
Nascimento informou ao colegiado que comunicou a universidade sobre a deliberação do 
colegiado pela aprovação dos relatórios de avaliação do curso e foi solicitado o envio de 
um e-mail com a aprovação dos pareceres e a ata do colegiado. O professor anunciou 
ainda que, caso o MEC apresente um Protocolo de Compromisso em relação às 
dimensões com nota baixa nas linhas de formação em Química e Matemática, a 
universidade tem sessenta dias para apresentar uma primeira versão das providências 
que estão sendo tomadas quanto aos itens questionados, cento e oitenta dias para um 
segundo parecer e até um ano para apresentar as adequações realizadas. 2) 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DOCENTE E ABERTURA DE NOVOS CONCURSOS: o 
presidente William Junior do Nascimento informou ao colegiado que a opção decidida 
pelo conselho setorial com relação a distribuição de vagas docentes foi a proposta de 3 
professores para os cursos das Engenharias e 2 vagas para o curso de Licenciatura em 
Ciências Exatas. O professor comunicou ainda que no que se refere às duas vagas 
destinadas ao curso de Licenciatura, uma será para Matemática e outra para Física, e os 
concursos já estão sendo abertos. 3) COMPRA DE LIVROS PARA O CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS: o professor Simão Nicolau Stelmastchuk 
informou a todos que realizou o planejamento de compra de livros para o curso com 
recursos do FDA, que foi aprovado integralmente, e encaminhou para a Biblioteca que, 
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em conjunto com a Seção de Controle e Execução Orçamentária, programará a compra 
dos exemplares. O professor frisou que, no momento de realizar todo o processo 
encontrou alguns problemas, sendo o principal a grande quantidade de livros que 
constavam na lista não estarem mais disponíveis para venda, principalmente os livros de 
bibliografia básica nas disciplinas da área de Química. Os professores Simão Nicolau 
Stelmastchuk e William Junior do Nascimento comentaram que em um futuro breve será 
necessário verificar novamente as bibliografias informadas na Ficha I, além de priorizar e 
se planejar para as futuras compras. 4) PROCESSO ELEITORAL PARA 
COORDENAÇÃO DE CURSO: o presidente William Junior do Nascimento anunciou ao 
colegiado que em março de 2018 se encerra a atual gestão da coordenação do curso de 
Licenciatura em Ciências Exatas e informou que pautará na próxima reunião do conselho 
setorial para que sejam tomadas providências para a abertura do processo eleitoral de 
coordenações. O professor complementou ainda pedindo a todos que comecem a pensar 
a respeito da eleição, conversando com os pares e analisando se teriam interesse na 
coordenação do curso e na possibilidade de montagem de chapas. 5) I JORNADA 
ACADÊMICA INTEGRADA UFPR/JANDAIA DO SUL – AGENDA FINAL E 
DIVULGAÇÃO: o professor William apresentou ao colegiado a agenda final da I Jornada 
Acadêmica Integrada dos Cursos da UFPR/Jandaia do Sul, que acontecerá nos dias 02, 
03, 04 e 05 de outubro, comentando que é interessante que os professores liberem os 
alunos para prestigiarem o evento e participarem das palestras. O professor José 
Eduardo Padilha de Sousa reiterou a necessidade de divulgação a todos os alunos e 
disse que enviará o convite para que a secretaria acadêmica envie a todos os e-mails de 
turma. 6) AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: afastamento (ad 
referendum) da professora Bárbara Cândido Braz para participação no XIV EPREM 
(Encontro Paranaense de Educação Matemática) na UNIOESTE (Cascavel) entre os dias 
21 e 23 de setembro de 2017. 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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