
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Avançado em Jandaia do Sul 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 
 

 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Aos dezoito dias do mês de dezembro 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: Gisele Strieder Phlippsen, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, José Edu-
ardo Padilha de Sousa, Leda Maria Saragiotto Colpini, Simão Nicolau Stelmastchuk e Val-
quíria de Moraes Silva. Ainda presente a Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e 
a discente convidada Daiara Clavo Blasques. Ausências justificadas dos docentes: Carlos 
Eurico Galvão Rosa, Bárbara Cândido Braz, Hercília Alves Pereira de Carvalho e Marcelo 
Valério e do Técnico Administrativo Felipe Augusto Fernandes Borges. Expediente: Leitura 
e aprovação das Atas: a) 15ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura 
em Ciências Exatas, realizada no dia 27 de novembro de 2017; b) 32ª Reunião Ordinária 
do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 09 de novembro de 2017. 
Todas as atas foram aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: 1) ENTREGA DE RELA-
TÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES: Em respeito ao que requer o "termo de compro-
misso de afastamento" da PROGEPE (cláusula 4a), o professor Willaim Junior do Nasci-
mento apresentou ao colegiado o Relatório Semestral de Atividades durante período de 
afastamento do servidor docente Marcelo Valério. referente ao segundo semestre de 2017. 
Aprovado por todos. 2) AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO: a) aprovação do pro-
cesso de avaliação da terceira etapa do estágio probatório da docente Bárbara Cândido 
Braz (processo número 23075.212911/2017-66). Aprovado por unanimidade; b) aprovação 
do processo de avaliação da terceira etapa do estágio probatório do docente Simão Nicolau 
Stelmastchuk (processo número 23075.212922/2017-46). Aprovado por unanimidade. 4) 
PEDIDOS DE REDISTRIBUIÇÃO/APROVEITAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO: o pro-
fessor William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado dois pedidos de redistribui-
ção/aproveitamento de concurso público para o Campus de Jandaia do Sul: a) pedido de 
redistribuição da professora Letícia Caetano da Silva, da Universidade Federal do Cariri 
para a UFPR Campus Avançado Jandaia do Sul. O professor William Junior do Nascimento 
realizou uma breve leitura do currículo da professora requerente e do pedido de redistribui-
ção. Após discussão pelos membros do colegiado, o colegiado manifestou não possuir in-
teresse na solicitação, uma vez que já possui professores na área de química analítica 
(linha de formação da docente em questão), além do fato de não possuir atualmente código 
de vagas disponível. Aprovado por todos. b) pedido de aproveitamento de concurso público 
do professor George Hideki Sakae, aprovado em segundo lugar no Concurso de Provas e 
Títulos da Universidade Federal do Paraná, Setor Ciências da Terra/Centro de Estudos do 
Mar, na área do conhecimento de Química Geral e Físico-Química. Foi feito uma breve 
leitura do currículo do docente e análise do pedido do mesmo e, após discussão pelos 
membros do colegiado, o colegiado deliberou não possuir interesse no pedido de aprovei-
tamento, uma vez que já possui professores na área de formação, além de não possuir 
atualmente código de vagas disponível. Aprovado por todos. 5) APROVAÇÃO DA BANCA 
DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO: o presidente William Ju-
nior do Nascimento informou ao colegiado que será necessária uma alteração nos membros 
da banca do processo seletivo N° 438/17-PROGEPE. A direção do Campus elaborou a 
portaria 89/JA-DIREÇÂO na qual constam as docentes Hercília Alves Pereira de Carvalho, 
Janete de Paula Ferrarezi Silva e Bárbara Cândido Braz, porém a professora Bárbara Cân-
dido Braz informou que possui uma relação próxima a uma das candidatas do concurso. 
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Nesse sentido, a professora Valquíria de Moraes Silva se prontificou a entrar no seu lugar 
para compor a banca, informando ainda que já analisou a lista de candidatos e não possui 
relação com nenhum. O professor William Junior do Nascimento se prontificou a solicitar 
que seja alterada a portaria 89/JA-DIREÇÂO. Aprovado por todos. 6) CONTRATAÇÃO 
PROFESSOR SUBSTITUTO: o professor William Junior do Nascimento informou que na 
última reunião do colegiado, haviam deliberado por aguardar a análise de prorrogação de 
contrato da professora Luana Carolina Bosmuler Züge. Como a mesma passou em con-
curso público para docente, o colegiado optou pelo seguinte trâmite para contratação de 
professor substituto do professor Carlos Eurico Galvão Rosa, afastado para capacitação: 
formalizar um e-mail para o candidato que ficou em segundo lugar no concurso para pro-
fessor da carreira do magistério superior, edital N° 348/17 – PROGEPE, para verificar se 
possui interesse em assumiu a vaga e, caso seja constatado que o mesmo não possui 
interesse, será aberto um processo para novo concurso de professor substituto. Aprovado 
por todos. 7) INCLUSÃO DE REPRESENTANTES DISCENTES: o presidente William Ju-
nior do Nascimento apresentou ao colegiado os nomes escolhidos pelos alunos para repre-
sentação discente no colegiado do curso. Os alunos são: Daiara Clavo Blasques 
(GRR20165465), como titular e Lucas Muller Ribeiro Viana (GRR20167570) como suplente. 
Os alunos em questão se responsabilizaram por informar na próxima reunião colegiada os 
nomes de mais um titular e um suplente. Aprovados por todos. 8) AFASTAMENTO DO 
PAÍS: o presidente William Junior do Nascimento apresentou ao colegiado o pedido de 
afastamento do país do professor José Eduardo Padilha de Sousa para participação em 
evento e apresentação do trabalho “Layer dependent electronic and optical properties of 
Silicane, Germanane and Stanane”, no APS March Meeting 2018 – Los Angeles – CA, de 
04 a 10 de março de 2018. Aprovado por todos. INFORMES: 1) RESULTADO DE CON-
CURSO PÚBLICO: a) para contratação de professor da carreira do magistério superior, 
edital N° 348/17 - PROGEPE, área de conhecimento: Matemática. Com base no parecer 
publicado no “Edital 07” (nº SEI 0601958 / processo nº 23075.201611/2017-51), os candi-
datos aprovados foram, em  01º lugar – Landir Saviniec, com pontuação final 31,16; e 2º 
lugar, Bruno Luís Hönigmann Cereser, com pontuação final 28,94. b) para contratação de 
professor da carreira do magistério superior, edital N° 348/17 - PROGEPE, área de conhe-
cimento: Física. De acordo com o resultado publicado na “Ata Seção de Encerramento do 
Concurso” (nº SEI 0691761 / processo nº 23075.201601/2017-16), o candidato aprovado 
foi Douglas Soares de Oliveira, com pontuação final 34,14. 2) RESPOSTA ÀS DILIGÊN-
CIAS DO MEC: o professor William Junior do Nascimento informou que a coordenação 
elaborou um documento para responder às diligências do MEC advindas das avaliações de 
reconhecimento dos cursos, esclarecendo que as respostas dadas eram referentes aos 
cursos de Licenciatura em Ciências Exatas – Matemática e Licenciatura em Ciências Exa-
tas – Química, uma vez que as avalições foram feitas em conjunto. O professor explanou a 
todos os pontos analisados pelo MEC e os argumentos elaborados pela coordenação como 
resposta aos mesmos, bem como toda a documentação anexada utilizada para dar emba-
samento. 3) SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PIM: o presidente William Junior do Nasci-
mento informou a todos que foi enviada propostas ao Programa Institucional de Monitoria - 
PIM somente para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas nas áreas de Matemática, 
Física e Química. 4) EXAMES DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO: o presi-
dente William Junior do Nascimento informou que a coordenação recebeu quatro pedidos 
de Aproveitamento de Conhecimento, para as disciplinas: Matemática I (JCE023), Compu-
tação I (JCE031), Física II (JCE026) e Álgebra Linear e Geometria Analítica (JAN039). In-
formou ainda que, como as aplicações estão em andamento, ainda não tem os resultados. 
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5) PLANOS DE TRABALHO COOPERAÇÃO TÉCNICA COM UEM: o professor José Edu-
ardo Padilha de Sousa informou que está terminando de redigir o Termo de Cooperação 
Técnica com a Universidade Estadual de Maringá – UEM. O professor pede a todos que 
desenvolvem projetos com a universidade, ou orientam/participam de alguma forma em 
projetos, ou ainda que necessitam estar presentes na universidade, escrevam planos de 
trabalho nos moldes da UFPR para que sejam anexados ao processo. Esses planos de 
trabalho possuem modelos no site da PROPLAN. O professor explica ainda que esse pro-
tocolo é para a formalização das atividades que já ocorrem em parceria com a UEM. Nada 
mais havendo a tratar, o presidente, professor William Junior do Nascimento, às dez horas, 
encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai assi-
nada por mim, pelo presidente e demais presentes. 

 

Secretária – Mônica Batoqui França:  _________________________________________  

Presidente – William Junior do Nascimento:  ___________________________________  

Docente – Gisele Strieder Phlippsen:  _________________________________________  

Docente – Jair da Silva:  ___________________________________________________  

Docente – Janete de Paula F. Silva:  __________________________________________  

Docente – José Eduardo Padilha de Sousa:  ____________________________________  

Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini:  ______________________________________  

Docente – Simão Nicolau Stelmastchuk:  ______________________________________  

Docente – Valquíria de Moraes Silva:  _________________________________________  

Discente Convidado – Daiara Clavo Blasques:  _________________________________  

 

 

 


