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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017. 
Aos nove dias do mês de novembro 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 co-
ordenador do curso, professor William Junior do Nascimento, com a participação dos do-
centes: Bárbara Cândido Braz, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, Janete 
de Paula Ferrareze Silva, Leda Maria Saragiotto Colpini, Simão Nicolau Stelmastchuk e 
Valquíria de Moraes Silva. Ainda presente os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui 
França e Yhann Hafael Tradd Perandré. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eu-
rico Galvão Rosa, Gisele Strieder Phlippsen, José Eduardo Padilha de Sousa e Marcelo 
Valério. Expediente: Leitura e aprovação das Atas: a) 14ª Reunião Extraordinária do Co-
legiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 18 de outubro de 
2017; b) 31ª Reunião Ordinária do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada 
no dia 26 de setembro de 2017. Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. Ordem 
do dia: 1) POSICIONAMENTO DO COLEGIADO SOBRE FEIRA DE CURSOS E PRO-
FISSÕES 2018: o presidente William Junior do Nascimento leu um memorando enviado 
pela reitoria (Processo nº 23075.205368/2017-41) que trata da realização da Feira de 
Cursos e Profissões para o ano de 2018, comentando que o colegiado precisa emitir uma 
resposta ao mesmo. Após a leitura, os membros do colegiado discutiram sobre a realiza-
ção da feira, levantando vários pontos a serem analisados e, como encaminhamento, é 
necessário verificar a viabilização da participação e transporte dos alunos das escolas da 
região (Vale do Ivaí) na feira. Este questionamento se justifica tendo em vista a baixa pro-
cura das escolas e alunos da região nas edições anteriores devido à prefeitura não dispo-
nibilizar ônibus escolar para o transporte dos alunos da rede de ensino básico, principal-
mente se tratando de ano eleitoral. Além disso, os docentes comentaram sobre a neces-
sidade de se verificar o interesse e a disponibilidade dos demais cursos do Campus para 
que a feira seja feita da melhor forma possível com a participação de todos. Os docentes 
Bárbara Cândido Braz e Simão Nicolau Stelmastchuk sugerem ainda que visitas às esco-
las com o intuito de divulgar o curso possam ser mais efetivos do que a realização da feira 
na cidade. O técnico administrativo Yhann Hafael Tradd Perandré comentou ainda sobre 
a necessidade de se analisar a data do vestibular da UFPR, visto que por dois anos con-
secutivos coincidiu com a data do vestibular das instituições da região, o que prejudica e 
limita o número de inscritos no vestibular. O professor William Junior do Nascimento apre-
sentou como sugestão de encaminhamento ao Conselho Diretor um estudo quanto a pro-
gramação da data do vestibular da UFPR de acordo com a agenda das instituições da 
região. Aprovado por todos. 2) COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS 
ATIVIDADES FORMATIVAS: o professor William Junior do Nascimento comentou que 
necessita de três professores para compor a Comissão de Avaliação das Atividades For-
mativas para esse semestre. As professoras Hercília Alves Pereira de Carvalho, Leda Ma-
ria Saragiotto Colpini e Valquíria de Moraes Silva se dispuserem a participar. Foi apresen-
tado ainda, como sugestão de encaminhamento, que no momento de solicitação de vali-
dação de Atividades Formativas, os alunos verifiquem primeiramente junto a Secretaria 
Acadêmica os certificados já validados. Aprovado por todos. 3) LIBERAÇÃO PARA CA-
PACITAÇÃO DOCENTE: a professora Hercília Alves Pereira de Carvalho apresentou ao 
colegiado um pedido de licença para capacitação explicando que se trata de uma Licença 
regulamentada no Art. 10 do Decreto 5707/06 onde a cada quinquênio de efetivo exercí-
cio, o servidor poderá solicitar ao dirigente máximo do órgão ou da entidade onde se en-
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contrar em exercício licença remunerada, por até três meses, dividida em até três etapas, 
para participar de ação de capacitação. Como é uma licença que não dá direito a profes-
sor substituto, a professora comentou que se reuniu com o coordenador do curso sobre 
as datas que poderia fazer a capacitação e continuar com as aulas, sem trazer nenhum 
ônus para os alunos e outros docentes. Sendo assim, ela dividiu sua licença em duas 
etapas, sendo a primeira parcela de 01/02/2018 a 17/03/2017 e a segunda parcela 
de 07/11/2018 a 21/12/2018, as reposições serão realizadas no quarto e quinto horário 
que estão vagos nas turmas que a docente irá ministrar as disciplinas de Prática de Ensi-
no de Física I, Prática de Ensino de Física III e Estágio Supervisionado III. Solicitação 
aprovada por todos. 4) APROVAÇÃO DA 3ª ETAPA DE ESTÁGIO PROBATÓRIO: o 
presidente William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado o processo de avalia-
ção da terceira etapa do estágio probatório dos docentes José Eduardo Padilha de Sousa 
(processo número 23075.199011/2017-16) e Valquíria de Moraes Silva (processo número 
23075.166371/2017-31).  Após análise pelos membros, ambos os processos foram apro-
vados por unanimidade. 5) PEDIDOS DE AFASTAMENTO DOCENTE: o professor Willi-
am Junior do Nascimento apresentou ao colegiado os seguintes pedidos de afastamento: 
a) Pedido de afastamento da professora da professora Leda Maria Saragiotto Colpini para 
participação em Banca de Exame de Qualificação de Doutorado no Programa de Pós-
Graduação de Engenharia Química-UEM, no dia 13/11/2017; b) Pedido de afastamento 
do professor Simão Nicolau Stelmastchuk para ministrar o 1º bloco da disciplina PM002 - 
Função de uma Variável no Mestrado Profissional de Matemática Aplicada e Computacio-
nal do IMECC/UNICAMP, no período de 26/02/2018 até 02/03/2018 na cidade de Campi-
nas/SP; c) Pedido de afastamento da professora Bárbara Cândido Braz nos dias 13/11 e 
20/11 para desenvolvimento de trabalhos referentes à organização da X CNMEM (X Con-
ferência Nacional de Modelagem na Educação Matemática), em que atua como membro 
da comissão organizadora, na UEM. A professora frisou ainda que não possui aula nos 
dias do afastamento; d) Pedido de afastamento do professor William Junior do Nascimen-
to nos dias 20/11 a 22/11 para participação no VIII Seminário de Teoria e Prática Docente, 
Departamento de Educação – UFPR Curitiba; e) Pedido de afastamento do professor Wil-
liam Junior do Nascimento nos dias 23/11 a 25/11 para participação no X CNMEM (X 
Conferência Nacional de Modelagem na Educação Matemática), realizado na UEM; f) Pe-
dido de afastamento do professor Jair da Silva nos dias 23/11 a 25/11 para participação 
no X CNMEM (X Conferência Nacional de Modelagem na Educação Matemática), realiza-
do na UEM. Todos os pedidos foram aprovados por todos. 6) VALIDAÇÃO DA MONITO-
RIA COMO ATIVIDADE FORMATIVA (PARA ALUNO PARTICIPANTE): Tendo em vista 
a baixa procura dos alunos nas atividades de monitoria, o presidente William Junior do 
Nascimento propôs validar a carga horária do aluno participante como atividade formativa. 
A professora Hercília Alves Pereira de Carvalho sugere que exista um limite de horas que 
o aluno possa computar. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk sugere que exista um 
controle de frequência eficaz, visto que serão os próprios alunos (monitores) que certifica-
ram a frequência de outros alunos, analisando como uma possibilidade o sistema de leitu-
ra QR Code para esse controle. O presidente William Junior do Nascimento sugeriu que 
seja feito um estudo da viabilidade da validação da carga horária para aluno participante, 
mencionando que uma das principais questões seria o controle de frequência e garantia 
das informações. Encaminhamento aprovado por todos. 7) PARTICIPAÇÃO NAS ATIVI-
DADES DA SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) RELACIONADAS À 
MATEMÁTICA: o professor William Junior do Nascimento comentou que apesar da SNCT 
(Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) já ter ocorrido, o Prof. Rodrigo Reis do Setor 
Litoral, o qual coordenou uma série de atividades relacionadas à SNCT do ano corrente, 
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gostaria de compartilhar com os campi do interior as atividades desenvolvidas, das quais 
destacam-se: peças de teatro, exposições, oficinas, etc. Neste sentido, o professor Willi-
am Junior do Nascimento apresentou uma sinopse das atividades propostas e solicitou ao 
colegiado manifestação quanto ao interesse ou não na vinda dessas atividades para a 
cidade. O presidente William Junior do Nascimento reforçou que o referido projeto possui 
recursos para despesas de deslocamento/hospedagem. Além disso, a Prefeitura Munici-
pal de Jandaia do Sul já manifestou interesse em participar e desenvolver algumas ativi-
dades na cidade. Para que isso ocorra, precisam de alguém do colegiado para entrar em 
contato com as escolas, alunos e professores, da cidade e região, analisando se eles 
possuem interesse nessas atividades e tentar conciliar uma possível data para a realiza-
ção das mesmas. Os professores discutiram e levantaram várias questões sobre a vinda 
dessas atividades, como a divulgação, contato com escolas, conciliação de agendas, dis-
ponibilidade de espaços. E, com relação à agenda, foi sugerido analisar a possibilidade 
dessas atividades acontecerem no ano de 2018 durante a semana de recepção dos ca-
louros. O professor William Junior do Nascimento comentou que se disponibiliza a entrar 
em contato para verificar a questão de agenda e, se tiver a necessidade de ir às escolas e 
departamento de educação, poderá precisar do auxílio dos demais colegas. Aprovado por 
todos. 8) APROVAÇÃO DO PERFIL DO SUBSTITUTO DO PROFESSOR GALVÃO: a 
professora Hercília Alves Pereira de Carvalho informou que foi aprovado o afastamento 
do docente Carlos Eurico Galvão Rosa para capacitação no pais (Doutorado). Deste mo-
do, a professora questionou a respeito da abertura de concurso para professor substituto. 
Comentou ainda que, considerando o concurso vigente na área de Matemática, é possível 
o aproveitamento de candidato aprovado/classificado, consultando-o sobre o interesse em 
assumir a vaga de substituto. Após discussão, os docentes ficaram na dúvida se o apro-
veitamento é uma possibilidade preferencial ou obrigatória. Sendo assim, como encami-
nhamento, o presidente William Junior do Nascimento, propôs verificar a legislação sobre 
o tema discutido, analisando se é obrigatório ou opcional o aproveitamento de aprovados 
em concurso e, não sendo obrigatório, aprova-se a abertura de teste seletivo para profes-
sor substituto de acordo com o perfil em anexo (ANEXO 1). Encaminhamento aprovado 
por unanimidade. 9) APROVAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS – 
PVA: o presidente William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado o pedido de 
aprovação de Orientações de Alunos Voluntários (PVA) dos docentes orientadores: a) Jair 
da Silva, vinculado ao projeto de pesquisa BANPESQ/THALES: 2015018141 - “Novas 
heurísticas para uma família de algoritmos simples”, com os seguintes discentes: Ana Ka-
roline Hesck GRR20152244 - Tema:  “Problema do Caixeiro - Viajante e suas Variantes” 
(Processo 23075.212705/2017-56), Iasmin Lourenço Niza GRR20157779 - Tema:  “Pro-
blema de Roteamento de Veículos” (Processo 23075.212722/2017-93)  e Gustavo Marca-
to Mota GRR20170142 - Tema: “Problema de Problema de Corte” (Processo 
23075.212807/2017-71); b) Janete de Paula Ferrareze Silva, vinculado ao projeto de pes-
quisa BANPESQ/THALES: 2016019557 - "Introdução à Pesquisa Operacional por meio 
dos Problemas de Transporte e da Designação", com a discente Débora Fermino Domici-
ano GRR20158714 - Tema: “Estudo dos Problemas de Corte e de Empacotamento Utili-
zando a Linguagem de Programação Julia” (Processo: 23075.212431/2017-03). Aprovado 
por todos. 10) INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE: o presidente William Juni-
or do Nascimento apresentou ao colegiado o nome da aluna Ana Suellen Gomas da Silva 
(GRR20167631), escolhido pelos discentes do curso para atuar como representante no 
colegiado. O presidente sugeriu ainda a exclusão dos alunos Leonardo Deosti e Gustavo 
Tresco de Carvalho e Silva como representes discentes do colegiado devido às ausências 
consecutivas nas reuniões. Com isso, ficam faltando a indicação de mais um nome para 
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titular e dois nomes para suplentes, respeitando o número de um quinto de representação 
discente com relação ao número de docentes. Aprovado por todos. INFORMES: 1) 
OFERTA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: a professora Leda Maria Saragiotto Colpini re-
latou que alguns alunos das engenharias precisam cursar disciplinas optativas para com-
plementar a carga horária e gostariam de cursar a disciplina Processos Oxidativos Avan-
çados, optativa do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, linha de formação em Quí-
mica. O professor William Junior do Nascimento comentou também que foi procurado por 
alunos de Licenciatura em Ciências Exatas para cursarem a disciplina optativa Introdução 
à Astronomia. Analisando a carga horária dos professores que poderiam ministrar as dis-
ciplinas em questão, o professor William Junior do Nascimento informou que no segundo 
semestre de 2018 seria possível a oferta de ambas as disciplinas. 2) ELEIÇÕES DE CO-
ORDENAÇÃO: o presidente William Junior do Nascimento informou ao colegiado que 
encontram-se abertas as inscrições de chapas que comporão a coordenação do colegia-
do do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Frisou ainda que está há 4 anos na co-
ordenação e que agora se faz necessária a mudança de coordenação. O docente Simão 
Nicolau Stelmastchuk comentou que tem interesse em atuar na coordenação e a profes-
sora Janete de Paula Ferrareze Silva se prontificou a colaborar como vice-coordenadora. 
O professor William Junior do Nascimento agradeceu aos professores que se prontifica-
ram, destacou os desafios e dificuldades encontradas/superadas ao longo de sua gestão 
e comentou brevemente sobre os desafios da coordenação para os próximos anos. 3) 
ESTUDO PARA ALOCAÇÃO DE FUTURAS VAGAS: o professor Simão Nicolau Stel-
mastchuk comentou que está trabalhado no modelo de alocação de vagas com o intuito 
de verificar o melhor cenário de alocação de vagas para professor que possam vir para o 
Campus. Ele informou que a prioridade, para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas, 
são vagas para libras e ensino de química. 4) COMPRA DE LIVROS F.D.A: o professor 
Simão Nicolau Stelmastchuk informou que a compra de livros com recursos do F.D.A. já 
foi encerrada e inclusive prestado contas. Além disso, destacou que os livros chegam no 
próximo ano, visto que não deu tempo do SIBI comprar para o ano corrente. 5) LICENÇA 
CAPACITAÇÃO: o professor William Junior do Nascimento informou ao colegiado que a 
professora Leda Maria Saragiotto Colpini esteve afastada para capacitação no período de 
15/06/2017 a 12/09/2017, realizada no DEQ/UEM. 6) CONCESSÃO DE AFASTAMENTO: 
o presidente William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado a concessão de afas-
tamento aprovada “ad referendum” para participação do Prof. José Eduardo Padilha de 
Sousa, como membro avaliador externo do CNPq no programa de iniciação científica da 
UNICENTRO, nos dias de 23/10 a 27/10. 7) DILIGÊNCIAS DO MEC: o professor William 
Junior do Nascimento informou que a coordenação do curso recebeu um relatório do MEC 
contendo suas diligências sobre alguns aspectos analisados nas visitas ao campus, como 
acessibilidade, espaço físico de professores e gabinetes e bibliografia do curso. O profes-
sor leu aos presentes alguns dos pontos mais importantes do relatório, mencionando que 
o colegiado possui 30 dias para se manifestar com relação ao mesmo. O presidente in-
formou ainda que foi orientado pela UFPR a montar uma resposta ao relatório juntamente 
com o Núcleo Docente Estruturante do curso. 8) RELATO DA REUNIÃO DO COLÉGIO 
DE COORDENADORES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPR: o professor Willi-
am Junior do Nascimento fez um breve relato da sua participação na Reunião do Colégio 
de Coordenadores dos Cursos de Graduação da UFPR, presidida pela Pró-Reitoria de 
Graduação e Educação Profissional. Um dos pontos tratados na reunião foi a respeito da 
monitoria. Atualmente no PID (Programa de Iniciação à Docência), existe a possibilidade 
de uma bolsa para cada professor, porém existem cursos que não apresentam demanda 
para as mesmas, resultando em bolsas ociosas. Deste modo, o Pró-Reitor de Graduação 
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e Educação Profissional propôs que o programa retorne aos moldes originais, onde as 
bolsas não são destinadas para os professores, mas sim aos departamentos, o quais de-
vem apresentar demanda com justificativa adequada e de acordo com o PPC do curso. 
Contudo, para o próximo ano provavelmente vão abrir inscrições para as duas modalida-
des: para o curso e para os professores individuais que solicitarem. Outro tema discutido 
sobre a possibilidade de educação hibrida e inclusão de carga horária EaD. Além destes, 
debateram a respeito da inclusão de carga horária do curso (10% do total) em atividades 
extensionistas, as quais ainda estão em discussão. Por fim, destacaram sobre os novos 
PDI e PPI. Nada mais havendo a tratar, o presidente, professor William Junior do Nasci-
mento, às dez horas e quinze minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui 
França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presen-
tes. 

 

Secretária – Mônica Batoqui França:  _________________________________________  

Presidente – William Junior do Nascimento:  ___________________________________  

Docente – Bárbara Cândido Braz:  ___________________________________________  

Docente – Hercília Alves Pereira de Carvalho:  __________________________________  

Docente – Jair da Silva:  ___________________________________________________  

Docente – Janete de Paula F. Silva:  __________________________________________  

Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini:  ______________________________________  

Docente – Simão Nicolau Stelmastchuk:  ______________________________________  

Docente – Valquíria de Moraes Silva:  _________________________________________  

Téc. Adm. – Yhann Hafael Tradd Perandré:  ____________________________________  
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ANEXO 1 

 
 

Rotina de abertura de processo seletivo – Professor Substituto 

 

Número de professores a serem contratados: 01 (um) 

Origem da vaga: Afastamento do professor Carlos Eurico Galvão Rosa para 

doutoramento, conforme Portaria Nº 4681/PROGEPE, DE 30 DE outubro DE 2017. 

Área de conhecimento: Matemática 

Matérias específicas: Matemática I, Matemática II, Matemática III, Álgebra Linear e 

Geometria Analítica. 

Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Critérios de Seleção: Análise de Currículo e Didática 

Titulação exigida: Graduação em Matemática ou em Física ou em Engenharias. 

Programa de Provas:  

Geometria Analítica: vetores, retas e planos, posições relativas no espaço. 

Álgebra Linear: matrizes e sistemas lineares, espaços vetoriais, produto interno, 

transformações lineares, autovalores e autovetores, diagonalização de operadores. 

Cálculo de uma variável: funções, limites e continuidade, derivadas, integrais. 

Cálculo de várias variáveis: funções de várias variáveis, limites e continuidade, derivadas 

parciais, derivadas direcionais, integrais duplas e triplas. 

Local e horário das inscrições: Campus Avançado da Universidade Federal do Paraná 

em Jandaia do Sul. Secretaria da Direção. 

Endereço: Rua Dr. João Maximiano, 426. Vila Operária, Jandaia do Sul – PR. CEP: 

86900-000. Fone: (43) 3432-4551 

 

 

 

 


