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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2 
2018. 3 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 36, 4 
no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu-se o colegiado do curso 5 
de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo coordenador do curso, 6 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação dos docentes: Ana Cláudia 7 
Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de Oliveira, Eduardo César 8 
Meurer, Gisele Strieder Phlippsen, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, Juliana 9 
Verga Shirabayashi, Landir Saviniec, Leda Maria Saragiotto Colpini. Ainda presente a 10 
Técnica Administrativa Mônica Batoqui França e os discentes Daiara Calvo Blasques e 11 
Lucas Müller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão 12 
Rosa, Hercília Alves Pereira de Carvalho, José Eduardo Padilha de Sousa, Leticia 13 
Saragiotto Colpini, Marcelo Valério, Valquíria de Moraes Silva e William Junior do 14 
Nascimento.  Ordem do dia: 1) GRADE HORÁRIA PARA O CURSO DE SEGUNDA 15 
LICENCIATURA: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk deu início a reunião 16 
explicando que o intuito dessa convocação é continuar as discussões sobre a 17 
possibilidade de oferta do curso de Segunda Licenciatura, a ser oferecido pelo curso de 18 
Licenciatura em Ciências Exatas, no campus de Jandaia do Sul. O professor explanou 19 
novamente que a oferta desse curso se baseia na proposta da PROGRAD, discutida em 20 
reunião, como uma proposta de projeto institucional para o campus, e as discussões que 21 
o colegiado vem tendo são no sentido de analisar a viabilidade da oferta deste curso. O 22 
professor comentou que começou a pesquisar quais os cursos de segunda licenciatura 23 
que a UFPR oferece hoje, com o intuito de melhor embasar os estudos do colegiado, e 24 
encontrou inicialmente dois cursos: Segunda Licenciatura em Música e Segunda 25 
Licenciatura em Letras-Alemão. O docente explicou brevemente o que encontrou sobre os 26 
cursos, em que se baseiam e como é sua estrutura. Com base no exposto, os presentes 27 
discutiram sobre as possibilidades da oferta do curso, como poderia ser sua estrutura, sua 28 
grade horária, turno de funcionamento e várias dúvidas foram surgindo, como por 29 
exemplo, se poderia ser replicada a grade horária utilizada hoje, se é necessário um novo 30 
PPC para o curso ou somente um adendo ao mesmo, como seria o diploma dos 31 
concluintes, se existem disciplinas obrigatórias, se é possível  ser utilizado o protocolo de 32 
adiantamento de conhecimento, sendo todas as dúvidas anotadas pelo coordenador para 33 
que procure as instâncias corretas para auxiliá-lo. O docente Simão Nicolau Stelmastchuk 34 
comentou ainda que, diferente dos cursos de segunda licenciatura já ofertados pela 35 
UFPR, que oferecem aulas aos sábados, domingos, feriados e férias, a ideia do colegiado 36 
é utilizar a grade horária que já é ofertada hoje e trazer as pessoas para estudar nessas 37 
aulas. O professor mencionou ainda que, a Resolução CNE/CP nº 2/2015 que rege o 38 
tema, permite oferta de segunda licenciatura para a mesma área de curso ou áreas 39 
distintas. Com isso, chega-se a uma questão central: criar uma segunda licenciatura 40 
somente para áreas afins ou também para áreas não afins? Colocado em votação pelo 41 
coordenador do curso, por unanimidade optou-se pelo estudo de abertura de curso de 42 
segunda licenciatura somente para áreas afins às ofertadas pelo curso de Licenciatura em 43 
Ciências Exatas. Porém, junto a isso, questiona-se o que é área afim e o que não é área 44 
afim. Para isso, após ampla discussão pelos membros do colegiado, ficou definido que os 45 
professores de cada área irão se reunir e analisar as seguintes questões: a) quais são os 46 
cursos que julgam como sendo afim de suas respectivas áreas e ainda, se considerariam 47 
a oferta do curso para pessoas também em áreas não afins, elencando critérios para tal; 48 
b) estudar e montar possibilidades de grades horárias, contendo no mínimo seis 49 
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disciplinas específicas para futura apresentação ao colegiado. Item aprovado por todos. 50 
INFORME: 1) POSSIBILIDADE DE PROJETO GLOBAL – ROTARY CLUBE DE 51 
JANDAIA DO SUL: o professor Eduardo Meurer fez uma breve explicação sobre a 52 
instituição Rotary Clube de Jandaia do Sul e sobre a possibilidade de participação da 53 
UFPR em um projeto global da mesma.  O docente comentou que a ideia é fazer um 54 
projeto global na área de educação e que tenha como participante central a UFPR, 55 
visando auxiliar a consolidar a universidade principalmente na região do Vale do Ivaí e 56 
fortalecer suas ações para com a comunidade. O intuito é pensar em um projeto até 57 
fevereiro do ano seguinte para apresentar em uma próxima reunião do Rotary. O 58 
professor comentou ainda que irá participar das reuniões de colegiados de todos os 59 
cursos explicando brevemente sobre o projeto e espera conseguir marcar uma data onde 60 
poderá se reunir com as pessoas que tiverem interesse e trabalhar numa proposta sólida 61 
de projeto. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau 62 
Stelmastchuk, às doze horas e vinte minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica 63 
Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e 64 
demais presentes. 65 

Secretária – Mônica Batoqui França:  _________________________________________  

Presidente – Simão Nicolau Stelmastchuk:  ____________________________________  

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati:  ______________________________________  

Docente – Bárbara Cândido Braz:  ___________________________________________  

Docente – Douglas Soares de Oliveira:  _______________________________________  

Docente – Eduardo César Meurer:  ___________________________________________  

Docente – Gisele Strieder Phlippsen:  _________________________________________  

Docente – Jair da Silva:  ___________________________________________________  

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva:  ____________________________________  

Docente – Juliana Verga Shirabayashi:  _______________________________________  

Docente – Landir Saviniec:  _________________________________________________  

Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini:  ______________________________________  

Discente – Daiara Clavo Blasques:  __________________________________________  

Discente – Lucas Müller Ribeiro Viana:  _______________________________________  


