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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e cinco 
minutos, na sala de 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, professora Janete de Paula Ferrareze Silva, com a 
participação dos docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas 
Soares de Oliveira, Gisele Strieder Phlippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da 
Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Landir Saviniec, Leda Maria Saragiotto Colpini. 
Ainda presente os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e os discentes Ana 
Suellen Gomes da Silva, Daiara Calvo Blasques e Lucas Miller Ribeiro Viana. Ausências 
justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, Juliana Verga Shirabayashi, Leticia 
Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Simão Nicolau Stelmastchuk, Valquíria de Moraes 
Silva e William Junior do Nascimento. Expediente: Leitura e aprovação da Ata da 35ª 
Reunião Ordinária do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 27 de 
março de 2018. Aprovada por todos.  Ordem do dia: 1) APROVAÇÃO DE PIT – PLANO 
INDIVIDUAL DE TRABALHO: aprovação do PIT – Plano Individual de Trabalho, 
referentes ao 1º semestre de 2018, da docente Leda Maria Saragiotto Colpini. Aprovado 
por todos. 2) ALTERAÇÕES DOS MEMBROS DO NDE – NÚCLEO DOCENTE 
ESTRUTURANTE: a professora Janete de Paula Ferrareze Silva comentou que é 
necessária a alteração de alguns membros do NDE do curso de Licenciatura em Ciências 
Exatas por conta da mudança de coordenação de curso e afastamento de um membro 
para licença maternidade. Os atuais membros do NDE são os docentes William Junior do 
Nascimento, Bárbara Cândido Braz, Adriano Rodrigues Mansanera, Hercília Alves Pereira 
de Carvalho, Robertino Mendes Santiago Junior e Valquíria de Moraes Silva. No 
Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 
Licenciatura em Ciências Exatas, consta que o NDE será constituído pelo(a) 
Coordenador(a) de Curso, como seu presidente nato, e por pelo menos mais 04 (quatro) 
docentes atuantes no curso de graduação. Com isso, devido à mudança de coordenação 
de curso, o professor William Junior do Nascimento será substituído pelo professor Simão 
Nicolau Stelmastchuk e a professora Valquíria de Moraes Silva, que sairá brevemente 
para licença maternidade, será substituída pelo professor Eduardo César Meurer. 
Aprovado por todos. 3) COMPOSIÇÃO DE BANCA DE HOMOLOGAÇÃO DO TESTE 
SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO: a professora Janete de Paula Ferrareze 
Silva informou a todos que é necessário constituir a banca de homologação do Teste 
Seletivo para professor substituto da docente Valquíria de Moraes Silva que se afastará 
para licença maternidade (processo nº 23075.016358/2018-13). Os docentes Ana Cláudia 
Nogueira Mulati, Leda Maria Saragiotto Colpini e Douglas Soares de Oliveira se 
prontificaram a participar da banca. Aprovado por todos. 4) APROVAÇÃO DE PVA: a 
professora Janete de Paula Ferrareze Silva informou que o aluno Rodrigo Charaide Diniz 
(GRR20170035) pediu para atuar como voluntário no Projeto Institucional de Monitoria – 
PIM, Plano 195. Como não existe a prerrogativa de voluntários no PIM, a professora foi 
orientada a formalizá-lo pelo PVA – Programa de Voluntariado Acadêmico (processo nº 
23075.025299/2018-74). Sendo assim, a professora sugere cadastrar o aluno como 
monitor voluntário da disciplina de Matemática I, vinculado ao Projeto Institucional de 
Monitoria – PIM, Plano 195. Aprovado por todos. 5) ALTERAÇÕES DE MEMBROS 
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS NO COLEGIADO: a Técnica Administrativa Mônica 
Batoqui França informou que os representantes técnicos no colegiado serão mudados, 
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apresentando, por indicação, os técnicos Franciele Mendes de Lima Bombardi e José 
Rafael Rossi como titular e suplente, respectivamente. Aprovado por todos. 6) PEDIDOS 
DE AFASTAMENTO DOCENTE: a professora Janete de Paula Ferrareze Silva 
apresentou ao colegiado as seguintes solicitações de afastamento: a) Pedido de 
afastamento do prof. Jair da Silva para participação no Encontro Regional de Pesquisa 
Operacional do Sudeste, na cidade de Limeira em São Paulo, dos dias 02 a 04 de maio; 
b) Pedido de afastamento da Profª. Hercília Alves Pereira de Carvalho para participar do 
IV Encontro Regional de Ensino de Física na cidade de Foz do Iguaçu, do dia 28/05 à 
30/05, organizado pelo IFPR em parceria com a Unioeste; c) Pedido de afastamento do 
Prof. William Junior do Nascimento para participar do IV Encontro Regional de Ensino de 
Física na cidade de Foz do Iguaçu do dia 28/05 à 30/05, organizado pelo IFPR em 
parceria com a Unioeste. A professora Hercília Alves Pereira de Carvalho relatou ao 
colegiado, a pedido do professor William Junior do Nascimento, que o docente não possui 
trabalhos submetidos para apresentação no evento, porém o mesmo leciona disciplinas 
da área, coordena projetos relacionados e possui publicações na área, o que comprova o 
interesse institucional de sua participação no evento mencionado. Todas as solicitações 
foram aprovadas por unanimidade. INFORMES: 1) AFASTAMENTO DOCENTE: 
aprovação "ad referendum" para o Prof. Jair da Silva participar da Reunião do Comitê de 
Iniciação Científica na UFPR – Curitiba,  entre os dias 19 e 21 de abril de 2018. 2) 
CORTES NO VALOR DO FDA DESTINADO A COMPRA DE LIVROS: a professora 
Janete de Paula Ferrareze Silva informou a todos que o valor do FDA  para a compra de 
livros diminuiu de R$ 21.959,84 para R$ 10.916,34, gerado pelo desconto oferecido pelo 
fornecedor vencedor da licitação. O professor Padilha informou que está prevista uma 
liberação de recursos extraordinário para compra de livros. O recurso deverá ser usado 
para comprar livros da bibliografia específica de cada curso, não incluindo, a princípio, 
disciplinas optativas. Para essas, ele informou que poderão ser comprados por meio do 
FDA, e ainda diretamente por professor, sendo possível dessa forma, atender a 
necessidades específicas de cada professor, como por exemplo, compra de livros que 
atendam a linha de pesquisa desse professor, entre outros materiais. 3) PLANILHA DE 
COMPRA DE LIVROS: a professora Janete de Paula Ferrareze Silva informou a todos 
que o professor Simão Nicolau Stelmastchuk formulou uma planilha com a bibliografia 
básica e específica das  disciplinas do curso. Na planilha estão atribuídas algumas 
disciplinas para cada professor, para que todos auxiliem na análise da bibliografia e 
contribuam para verificar se o livro está disponível para ser comprado ou não.  A 
professora mencionou que não pode ser ebook  que não esteja no SIBI e  caso o livro não 
esteja disponível para compra, deverá ser feita a substituição por outra referência. Os 
professores que julgarem necessário a substituição de alguma referência, mesmo que ela 
esteja disponível, poderão anotar suas sugestões na planilha. A professora pediu ainda 
para que as referências sejam enumeradas por ordem de preferência na compra, de 1 a 3 
a bibliografia básica, e de 1 a 5 a bibliografia complementar. 4) OFERTA DE 
DISCIPLINAS E NOTÓRIO SABER: a professora Janete de Paula Ferrareze Silva 
informou a todos que a coordenação de curso tem até o dia 18 de maio para decidir quais 
disciplinas serão ofertadas no 2º semestre de 2018. Com isso, visando analisar a questão 
de notório saber para ministrar determinadas disciplinas, a coordenação solicita que o 
colegiado analise quais são as condições necessárias para que disciplinas do curso 
sejam ministradas por professores que não tem formação na área, ou quais quesitos são 
suficientes (ter ministrado, ter publicações ou trabalhos na área, mestrado, doutorado).  
Após ampla discussão pelos membros do colegiado, todos se propuseram a estudar mais 
o assunto e discutir em uma próxima reunião voltada somente para essa questão. 5) 



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

GRUPOS DE PESQUISA: em reunião anterior, a coordenação se comprometeu a enviar 
uma planilha para que os docentes informassem quais os grupos de pesquisa que 
participam atualmente. Sendo assim, após esse levantamento, a coordenação apresentou 
os grupos mencionados com seus respectivos membros pertencentes a esse colegiado: 
a) CNC - Computação Natural e Científica - Juliana Verga Shirabayashi, Jair da Silva, 
Janete de Paula Ferrareze Silva e Landir Savinie; b) GPMatNano - Grupo de Pesquisa 
em Materiais Avançados e Nanomateriais - William Junior do Nascimento, Leda Maria 
Saragiotto Colpini, José Eduardo Padilha de Sousa e Douglas Soares de Oliveira; c) 
TEDE: Tecnologias Digitais na educação: formação, desenvolvimento e inovação - 
Gisele Strieder Philippsen e Hercília Alves Pereira de Carvalho; d) Grupos de Estudos 
em Biotecnologia, Alimentos e Instrumentação Analítica - Gisele Strieder Philippsen, 
Leda Maria Saragiotto Colpini, Valquíria de Moraes Silva e Ana Claudia Nogueira Mulati. 
Após informar esses dados, a professora Janete de Paula Ferrareze Silva informou que 
na planilha constava os seguintes docentes interessados em participar de um Grupo de 
Pesquisa em Ensino, Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas 
Soares de Oliveira, Gisele Strieder Phlippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da 
Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, Juliana Verga Shirabayashi, Leticia Saragiotto 
Colpini, Marcelo Valério, Simão Nicolau Stelmastchuk e William Junior do Nascimento. 
Após esse levantamento, ficou definido que na quinta-feira (03/05/18), as 11h, os 
interessados irão se reunir para discutir sobre a criação do Grupo e definir diretrizes 
iniciais do mesmo. 6) DISCUSSÕES SOBRE OS AJUSTES NECESSÁRIOS EM 
DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE TURNO: A professora Hercília Alves Pereira de 
Carvalho informou que houveram algumas discussões sobre os ajustes necessários no 
curso devido à mudança de turno do curso, prevista para o próximo ano. A docente 
informou que, grupos de professores já estão estudando o assunto, e já foi possível 
analisar que não será necessária a oferta de disciplinas pelo modo EAD, como era 
imaginado anteriormente. A professora se disponibilizou para enviar uma proposta de 
reorganização das disciplinas, mudando a semestralização de algumas. Nada mais 
havendo a tratar, a vice coordenadora, professora Janete de Paula Ferrareze Silva, às 
dez horas e quinze minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, 
lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela vice coordenadora e demais 
presentes. 

Secretária – Mônica Batoqui França:  _________________________________________  

Vice Presidente – Janete de Paula Ferrareze Silva:  _____________________________  

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati:  ______________________________________  

Docente – Bárbara Cândido Braz:  ___________________________________________  

Docente – Douglas Soares de Oliveira:  _______________________________________  

Docente – Gisele Strieder Phlippsen:  _________________________________________  

Docente – Hercília Alves Pereira de Carvalho:  __________________________________  

Docente – Jair da Silva:  ___________________________________________________  
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Docente – José Eduardo Padilha de Sousa:  ____________________________________  

Docente – Landir Saviniec:  _________________________________________________  

Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini:  ______________________________________  

Discente – Ana Suellen Gomes da Silva:  ______________________________________  

Discente – Daiara Clavo Blasques:  __________________________________________  

Discente – Lucas Miller Ribeiro Viana:  ________________________________________  

 

 


