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 ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 1 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. 2 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e cinco 3 
minutos, na sala 44, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul, reuniu-se 4 
o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 5 
coordenador do curso, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, com a participação dos 6 
docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de 7 
Oliveira, Gisele Strieder Phlippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva, 8 
Janete de Paula Ferrareze Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Juliana Verga 9 
Shirabayashi, Landir Saviniec, Leda Maria Saragiotto Colpini e William Junior do 10 
Nascimento. Ainda presente os Técnicos Administrativos Mônica Batoqui França e José 11 
Rafael Rossi e os discentes Ana Suellen Gomes da Silva, Daiara Calvo Blasques e Lucas 12 
Miller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, 13 
Leticia Saragiotto Colpini, Marcelo Valério e Valquíria de Moraes Silva. Expediente: 14 
Leitura e aprovação das Atas: a) Ata da 18ª Reunião Extraordinária do Curso de 15 
Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 19 de junho de 2018; b) Ata da 37ª 16 
Reunião Ordinária do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 23 de 17 
maio de 2018. Atas Aprovadas por todos.  Ordem do dia: 1) MUDANÇA DE TURNO DO 18 
CURSO E ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR/CURSO: a professora 19 
Ana Cláudia Nogueira Mulati informou que quando participou de outros colegiados de 20 
curso a divulgação do vestibular e do campus era sempre discutida. Assim, pensando 21 
nisso, trouxe ao colegiado o tema para que fosse debatido os meios de divulgação do 22 
curso de Licenciatura em Ciências Exatas e do vestibular que se aproxima; ainda, frisou  23 
a recente aprovação da mudança de turno do curso. O professor Simão Nicolau 24 
Stelmastchuk informou que com a vinda de representantes da SUCOM – 25 
Superintendência de Comunicação e Marketing da UFPR – algumas estratégias ficaram 26 
claras quanto à divulgação dos Campi do interior e do vestibular, dentro de uma estratégia 27 
de identidade visual padrão. A SUCOM produzirá os materiais e a direção irá analisar a 28 
logística da região, mapeando as cidades e escolas para que seja elaborada uma divisão 29 
de equipes para divulgar presencialmente o vestibular. A docente Bárbara Cândido Braz 30 
reforçou a importância de observar as particularidades do curso, de divulgar de forma 31 
mais ampla e articular pequenos grupos para ir até as escolas conversar com os  32 
professores e alunos sobre o curso. A professora reforça, ainda, que já foi conversado 33 
sobre a feira de cursos e, também, sabe que poucos alunos se interessaram pelo curso 34 
por meio da feira, mas pensa que apesar de não surtir muito efeito para o público da 35 
região o impacto para a cidade de Jandaia do Sul e autoestima dos nossos alunos é 36 
positivo. O professor William Junior do Nascimento deu a ideia analisar a viabilidade de 37 
colocar o nome da UFPR nas placas de sinalização da rodovia. O professor José Eduardo 38 
Padilha de Sousa sugeriu a criação de uma comissão de divulgação do curso. Já o 39 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk complementou  com a sugestão de que essa 40 
comissão seja permanente. Assim, o curso será lembrado o ano todo com uma ênfase na 41 
época do vestibular. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk sugeriu, ainda, a criação de 42 
página no Facebook e Instagram do curso, as quais seriam alimentadas, de forma 43 
permanente, com informações dos projetos de pesquisa, de extensão, de ensino e outras 44 
atividades. Ainda,  cogitou-se a participação dos alunos, de forma ativa, para isso. Após 45 
ampla discussão pelos membros do colegiado, dois encaminhamentos foram sugeridos: 46 
1) Criação de uma Comissão Permanente de Divulgação do Curso, sendo aprovado por 47 
todos. Após a aprovação da comissão, a mesma foi constituída pelos seguintes docentes: 48 
Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de Oliveira, Gisele 49 
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Strieder Phlippsen, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva, Landir Saviniec, Simão 50 
Nicolau Stelmastchuk e a discente Ana Suellen Gomes da Silva. Após a criação da 51 
comissão, o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk agendou a primeira reunião para 52 
quinta-feira, dia 05/07, às 13:30 hrs. 2) Sugerir no Conselho Setorial que a direção entre 53 
em contato com a VIAPAR para analisar a possibilidade de inserir o nome da UFPR nas 54 
placas de sinalização de trânsito na rodovia. Aprovado por unanimidade. 2) 55 
TRATAMENTOS INCONVENIENTES A ALUNAS E DOCENTES EM COLÉGIOS: o 56 
professor Simão Nicolau Stelmastchuk relatou que uma docente o procurou e relatou que, 57 
ao fazer uma atividade em um colégio da cidade, ela recebeu alguns tratamentos 58 
indevidos e inconvenientes, considerados como assédio, por parte do diretor da escola 59 
para com ela e alunas, dizendo que se sentiu bastante constrangida dentro da sala de 60 
aula. O professor comentou ainda que soube que não é um fato isolado, visto que tem 61 
ouvido alguns relatos recorrentes sobre o comportamento desse diretor. Durante a 62 
reunião, várias docentes relataram problemas do tipo, comentando que já evitam 63 
trabalhos na escola por precaução. O professor informou que incentivou a professora a 64 
fazer um boletim de ocorrência, mas lembrou que fica a cargo da professora querer fazer 65 
ou não. O presidente Simão Nicolau Stelmastchuk sugeriu, como encaminhamento, que 66 
as atividades no colégio sejam suspensas e informa que levará o assunto ao Conselho 67 
Diretor para que a direção possa estar ciente e buscar alternativas legais de como lidar 68 
com o caso. Aprovado por todos. 3) FÉRIAS EM PERÍODO LETIVO: o professor Simão 69 
Nicolau Stelmastchuk informou que foi questionado sobre férias docentes dentro do 70 
período letivo e, com relação a isso, informou que as férias normalmente acontecem em 71 
períodos que os docentes não tenham aulas mas podem acontecer ocasiões em que as 72 
férias ocorram no período letivo. Buscando informações de como isso se dá legalmente, o 73 
professor informou que segundo o regimento da UFPR é uma das atribuições do 74 
departamento, ou colegiado, aprovar a distribuição de férias, podendo ser feito pela figura 75 
do chefe de departamento ou coordenador de curso, como vem sendo praticado hoje no 76 
campus Jandaia do Sul. Ele reforça que, entrando em contato com a PROGEPE, foi 77 
informado a possibilidade de férias em período letivo, porém os encargos didáticos dos 78 
professores devem ser considerados. Também, informou que o coordenador de curso  79 
pode tomar essa decisão unilateralmente. Como enxerga que essa questão é delicada, 80 
então traz o assunto ao colegiado para analisar uma melhor maneira de se proceder 81 
nesses casos. Após ampla discussão pelos membros, onde várias ideias foram 82 
elencadas, decidiu-se que é importante que o coordenador tenha alguns critérios 83 
norteadores quando pedidos de férias em período letivo chegarem para ser analisados e, 84 
sendo assim, os seguintes critérios foram mencionados: o docente deve apresentar uma 85 
justificativa da solicitação de férias, apresentar um cronograma de reposição e 86 
cumprimento de seus encargos didáticos, e o período total não pode ultrapassar uma 87 
semana (07 dias), sendo que nos casos em que esse período for ultrapassado, o 88 
coordenador apresente a solicitação ao colegiado para deliberação. Item aprovado por 89 
unanimidade. 4) MUDANÇA DE TURNO - NOVA PERIODIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE 90 
FICHAS 2: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk informou ao colegiado que foi 91 
aprovada na sexta feira (22/06) a mudança de turno do curso para o período noturno em 92 
reunião do SEPE – Setor de Educação, onde o relator do processo apresentou os dados 93 
e suas observações e foi aprovada a mudança, o professor leu o parecer do relator para 94 
que todos tivessem ciência. Com a mudança de turno do curso, o docente Simão Nicolau 95 
Stelmastchuk informou que entrou em contato com a PROGRAD, onde foi orientado a 96 
elaborar uma proposta de nova periodização das disciplinas para se adequar ao novo 97 
horário de funcionamento do curso, o que já foi elaborado em reunião do NDE do curso e 98 
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encaminhado a todos os docentes e aos representantes estudantis dos alunos no 99 
colegiado. O professor apresentou a proposta da nova periodização na reunião, 100 
apontando as principais diferenças e frisando a implementação de três disciplinas no 101 
modelo Híbrido, ou seja, parte da disciplina ministrada em sala de aula e parte à distância. 102 
Com relação às disciplinas em modelo híbrido, o professor mencionou, ainda, que é 103 
necessária a criação de novas Fichas 02 dessas disciplinas; além disso, informou que as 104 
disciplinas no formato híbrido serão: Matemática I, Políticas Educacionais e Introdução à 105 
Prática Profissional. Nesse sentido, o professor Simão Nicolau Stelmastchuk sugeriu que 106 
os professores que já deram essas disciplinas ou docentes que tenham interesse se 107 
organizem para elaborar as novas Fichas 02. Após ampla discussão pelos membros do 108 
colegiado, o presidente sugere dois encaminhamentos: 1) A nova periodização deverá ser 109 
feita ano a ano ou essa alteração será para o curso todo. Após esclarecimentos, em 110 
votação, foi decido por se fazer a manutenção da periodização das disciplinas ano a ano 111 
por maioria (uma abstenção). O presidente Simão Nicolau Stelmastchuk informou que 112 
levará a decisão ao Conselho Setorial e posteriormente à PROGRAD; 2) O professor irá 113 
enviar um e-mail para todos os docentes e analisar quem tem interesse em colaborar com 114 
a construção das novas Fichas 02. Aprovado por unanimidade. 5) PARTICIPAÇÃO DO 115 
COLEGIADO NA FEIRA DE PROFISSÕES DA UFPR EM CURITIBA: o professor Simão 116 
Nicolau Stelmastchuk informou ao colegiado que foi aprovado em reunião do Conselho 117 
Setorial a participação dos cursos do campus Jandaia do Sul na feira de cursos e 118 
profissões em Curitiba mediante algumas condições: que tenha um stand para cada curso 119 
e que o quantitativo de camisetas seja suficiente para cada curso, sendo um número igual 120 
ao que recebe os demais Campi. Caso sejam atendidas essas condições, é necessário 121 
que o colegiado decida quais os professores e alunos irão representar o curso, sendo o 122 
número de 2 professores e 5 discentes. Os docentes Landir Saviniec e Leda Maria 123 
Saragiotto Colpini se propuseram a ir com os alunos. Este útlimos se comprometeram a 124 
enviar os nomes quem irá participar para a coordenação. Aprovado por todos. 6) 125 
PEDIDOS DE AFASTAMENTO DOCENTE: foram apresentadas seguintes solicitações 126 
de afastamento docente para participação em eventos: a) Solicitação de afastamento dos 127 
professores William Junior do Nascimento, Hercília Alves Pereira de Carvalho  e Gisele 128 
Strieder Phlippsen para participarem da V Escola Brasileira de Ensino de Física a ser 129 
realizada na cidade de Blumenau, de 27 a 31 de agosto de 2018. Os docentes explicaram 130 
a importância do evento, visto que lecionam disciplinas e possuem publicações na área, o 131 
que comprova o interesse institucional de suas participações no evento mencionado. b) 132 
Solicitação de afastamento da docente Juliana Verga Shirabayashi no período de 25/07 a 133 
29/07 para participação, com apresentação de dois trabalhos (1.Problemas de corte: um 134 
estudo via técnicas de otimização e, 2.Coleta de resíduos sólidos: um estudo de caso via 135 
técnicas de otimização.) e palestra (Otimização com parâmetros incertos: aplicações em 136 
problemas práticos) no V ERMAC - Encontro Regional de Matemática Aplicada e 137 
Computacional, na UFAL - Maceió-AL; c) Solicitação de afastamento do professor Landir 138 
Saviniec para participar do IV Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas 139 
Industriais, que acontecerá na cidade de São Carlos-SP de 16 a 20 de Julho de 2018; d) 140 
Solicitação de afastamento do professor José Eduardo Padilha de Sousa para participar 141 
da Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica, que acontecerá em Santa Maria/RS, dos dias 142 
12 a 15 de Setembro; e) Solicitação de afastamento do docente José Eduardo Padilha de 143 
Sousa para participar do SBPMat MRS Brasil, que acontecerá em Natal/RN, dos dias 16 a 144 
21 de Setembro; f) Solicitação de saída da professora Leda Maria Saragiotto Colpini para 145 
participação em Banca de Mestrado no dia 31 de julho, na UEM – Universidade Estadual 146 
de Maringá. Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade.  INFORMES: 1) 147 
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RELATO SOBRE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: o professor José Eduardo Padilha de 148 
Sousa Padilha relatou ao colegiado sobre sua participação nos eventos Seminário 149 
Internacional e IV Encontro de Bacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares, que 150 
aconteceram em Brasília. O docente informou que teve interesse em participar dos 151 
eventos para analisar as práticas que vem sendo utilizadas pelas demais universidades 152 
do país, o que tem dado certo e buscar ideias para implementar aqui na UFPR. O 153 
professor explanou diversos assuntos que foram abordados nos eventos, frisando a 154 
importância da mensagem principal dos eventos: Inovação na Educação. 2) TERMO DE 155 
COOPERAÇÃO TÉCNICA UFPR – UEM: o professor José Eduardo Padilha de Sousa 156 
Padilha mencionou que o processo de criação de um Termo de Cooperação Técnica 157 
entre UFPR e UEM está em andamento, informando que já foi em duas reuniões com 158 
representantes da UEM. A ideia é que seja feito um Termo de Cooperação “guarda-159 
chuva” entre as duas instituições para que possibilite que os planos de trabalho de todos 160 
os docentes que fazem parte de programas de pós-graduação ou grupos de pesquisa 161 
possam estar vinculados. O docente explica que é um processo um pouco demorado mas 162 
já está bem encaminhado e logo irá enviar um modelo de plano de trabalho para que os 163 
professores elaborem os seus e enviem à direção. 3) TERMO DE COOPERAÇÃO 164 
TÉCNICA UFPR – FAFIJAN: o professor José Eduardo Padilha de Sousa Padilha 165 
informou que também está em processo a elaboração de um Termo de Cooperação 166 
Técnica com a FAFIJAN, uma vez que, como mencionado em reuniões anteriores, a 167 
UFPR pretende continuar suas atividades nos imóveis que já utiliza hoje por tempo 168 
indeterminado, o que envolve a FAFIJAN em vários aspetos. Com isso, a direção já 169 
começou uma negociação com a faculdade para que esse termo possa ser positivo para 170 
ambas as instituições em vários sentidos, como por exemplo na utilização de espaços 171 
físicos e possibilidades de parcerias futuras em projetos. 4) ATENDIMENTO DE ALUNOS 172 
NOS GABINETES: o docente Simão Nicolau Stelmastchuk informou a todos que as 173 
novas salas para atendimento à alunos no Bloco 2 já estão prontas para utilização e, para 174 
isso, peguem as chaves com o Leonardo Hecko na direção. 5) ADIAMENTO DE 175 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO: o Professor William Júnior do Nascimento informou que o 176 
IV Encontro Regional de Ensino de Física foi adiado, devido a greve dos caminhoneiros, 177 
para a data 12 a 14 de setembro. 6) SIEPE 2018: o professor José Eduardo Padilha de 178 
Sousa Padilha informou que é da comissão organizadora do SIEPE 2018 no campus de 179 
Jandaia do Sul, mencionando que o mesmo acontecerá nos dias 02 e 03 de outubro. O 180 
docente informou que no dia 02/10 será a abertura, contando com uma mesa redonda de 181 
discussão sobre o tema do evento (A Universidade Pública como Legado e Projeto) e 182 
uma palestra com palestrante ainda a definir, e no dia 03/10 acontecerão as 183 
apresentações dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor 184 
Simão Nicolau Stelmastchuk, às doze horas e dez minutos, encerrou a reunião, da qual 185 
eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 186 
coordenador e demais presentes. 187 

Secretária – Mônica Batoqui França:  _________________________________________  

Presidente – Simão Nicolau Stelmastchuk:  ____________________________________  

Docente – Ana Cláudia Nogueira Mulati:  ______________________________________  

Docente – Bárbara Cândido Braz:  ___________________________________________  
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Docente – Douglas Soares de Oliveira:  _______________________________________  

Docente – Gisele Strieder Phlippsen:  _________________________________________  

Docente – Hercília Alves Pereira de Carvalho:  __________________________________  

Docente – Jair da Silva:  ___________________________________________________  

Docente – Janete de Paula Ferrareze Silva:  ____________________________________  

Docente – José Eduardo Padilha de Sousa:  ____________________________________  

Docente – Juliana Verga Shirabayashi:  _______________________________________  

Docente – Landir Saviniec:  _________________________________________________  

Docente – Leda Maria Saragiotto Colpini:  ______________________________________  

Docente – William Junior do Nascimeto:  _______________________________________  

Docente – Valquíria de Moraes Silva:  _________________________________________  

Téc. Adm. – Franciele Medes de Lima Bombardi:  _______________________________  

Discente – Daiara Clavo Blasques:  __________________________________________  

Discente – Lucas Miller Ribeiro Viana:  ________________________________________  


