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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 1 
EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018. 2 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e cinco 3 
minutos, na sala 36, 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, Leda 8 
Maria Saragiotto Colpini e William Junior do Nascimento. Ainda presente a Técnica 9 
Administrativa Mônica Batoqui França e os discentes Daiara Calvo Blasques e Lucas 10 
Müller Ribeiro Viana. Ausências justificadas dos docentes: Carlos Eurico Galvão Rosa, 11 
Janete de Paula Ferrareze Silva, José Eduardo Padilha de Sousa, Juliana Verga 12 
Shirabayashi, Landir Saviniec, Leticia Saragiotto Colpini, Marcelo Valério e Valquíria de 13 
Moraes Silva. Expediente: Leitura e aprovação das Atas: a) Aprovação da ata da 19ª 14 
Reunião Extraordinária do Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no 15 
dia 18/07/2018; b) Aprovação da ata da 20ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 16 
Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 31/07/2018; c) Aprovação da ata da 21ª 17 
Reunião Extraordinária do Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no 18 
dia 06/08/2018; d) Aprovação da ata da 38ª Reunião Ordinária do Colegiado de 19 
Licenciatura em Ciências Exatas, realizada no dia 28/06/2018. Atas Aprovadas por todos. 20 
Ordem do dia: 1) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO: o professor 21 
Simão Nicolau Stelmastchuk informou a todos que foi elaborada uma planilha para que 22 
todos que irão participar de eventos a alimentem, informando aonde ocorrerá, a data e se 23 
precisará de diária e a quantidade. O docente informou que isso é importante para o 24 
controle dos recursos gastos com diárias mencionando ainda que, conforme informado 25 
em Conselho Diretor, o Campus recebeu um recurso no valor de 40.000 reais para uso no 26 
segundo semestre de 2018. Segundo a direção, o montante foi destinado a gastos com 27 
diárias e rateado entre os docentes efetivos e atuantes, totalizando um valor de R$ 28 
1.111,11 por docente e caso o professor não fizer uso de todo o valor o restante deverá 29 
ser devolvido ao caixa do Campus, tendo a possibilidade de realocação entre os 30 
docentes. Após discussão, o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk sugeriu como 31 
encaminhamento o envio de um e-mail aos docentes do colegiado para lembrar a todos 32 
que tem previsão de participar de eventos ainda este ano informem e atualizem a planilha. 33 
O professor frisou ainda que tem até o dia 16 de agosto para enviar a direção essa 34 
previsão de gastos, para que a mesma consiga planejar a realocação dos gastos caso 35 
seja necessário. Item aprovado por todos. 2) APROVAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO - 36 
FICHAS 2: aprovação da Atualização dos Planos de Ensino referentes ao 2º semestre de 37 
2018 das seguintes disciplinas: JCE025 - Matemática II, JCE027 -  Química II, JAN025  - 38 
Estatística e Probabilidade, JAN024 - Políticas Educacionais e Gestão Escolar, JAN026 - 39 
Psicologia da Educação, JCE036 - Introdução à Prática Profissional, JCE032 - 40 
Matemática IV, JAN030 - História da Ciência e da Tecnologia, JCE037 - Didática das 41 
Ciências, JCE049 - Física, Tecnologia e Sociedade, JCE050 - Física Moderna II, JCE052 42 
- TCC de Licenciatura em Ciências Exatas II, JCE092 - Introdução à Álgebra, JCE093 - 43 
Teoria dos Números, JCE067 - Modelagem Matemática, JAN041 - Matemática Financeira, 44 
JCE056 - Química Orgânica II, e JCE088 - Processos Oxidativos Avançados. Todas as 45 
Fichas 2 apresentadas foram aprovadas por unanimidade. 3) APRECIAÇÃO DO 46 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE DOCENTE EM AFASTAMENTO PARA 47 
CAPACITAÇÃO – DOUTORADO: o docente Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou ao 48 
colegiado o Relatório Semestral de Atividades do Professor Marcelo Valério, que se 49 
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encontra afastado para capacitação e deve apresentar semestralmente à coordenação de 50 
curso e ao colegiado um relatório das atividades que ele está realizando enquanto 51 
afastado. O professor apresentou a todos o documento onde constam todas as atividades já 52 
realizadas e as que ainda deverão ser cumpridas, informando ainda que o relatório se 53 
encontra disponível na coordenação caso alguém queira analisar. Aprovado por todos. 4) 54 
PLANO ESTRATÉGICO DO CURSO: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk 55 
apresentou a todos o Planejamento Estratégico do curso, correspondente a 2018 – 2022. 56 
O professor informou que todos tiveram acesso ao documento por e-mail e contribuíram 57 
para a sua elaboração, porém, para a melhor elaboração do mesmo, o presidente sugere 58 
como encaminhamento a criação de uma comissão para revisar e analisar o texto e trazer 59 
para reunião de colegiado para futura aprovação. Os docentes Douglas Soares de 60 
Oliveira, Gisele Strieder Phlippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho e Simão Nicolau 61 
Stelmastchuk se propuseram a participar da comissão. Item aprovado por unanimidade. 62 
5) APROVAÇÃO DAS FICHAS 2 DAS DISCIPLINAS EM FORMATO HÍBRIDO: o 63 
docente Simão Nicolau Stelmastchuk informou a todos que, quando aprovada a nova 64 
grade horária para o curso no período noturno, foi proposto o formato híbrido para três 65 
disciplinas do curso. Segundo a Resolução no 72/10 do CEPE, a ofertada em tal 66 
modalidade precisa cumprir uma série de aspectos. Um desses é a construção de uma 67 
nova Ficha 02 para as disciplinas, onde devem constar aspectos da modalidade EAD, 68 
como quem são os tutores, como será a avaliação, qual é forma de controle de frequência 69 
e demais aspectos. Sendo assim, os professores se reuniram e construíram as novas 70 
Fichas 02 das disciplinas JCE023 - Matemática I JAN024 - Políticas Educacionais e 71 
Gestão Escolar e JCE036 - Introdução à Prática Profissional. O docente Simão Nicolau 72 
Stelmastchuk apresentou as novas Fichas 02 e, após análise do colegiado, todas as 73 
fichas foram aprovadas por unanimidade. 6) MUDANÇA DE PERIODIZAÇÃO DE 74 
DISCIPLINAS: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk mencionou que, devido à 75 
complexidade do conteúdo das disciplinas JCE102 - Geometria e Construções 76 
Geométricas e JCE092 - Introdução à Álgebra, o docente sugeriu a mudança na 77 
periodização dessas disciplinas. O professor informou que, em conversa com outros 78 
professores, propôs que a disciplina Introdução à Álgebra fosse ministrada no 5º período 79 
e Geometria e Construções Geométricas no 6º período. Mudança aprovada por todos. 7) 80 
APROVAÇÃO DAS MUDANÇAS BIBLIOGRÁFICAS NAS FICHAS 1: o presidente 81 
Simão Nicolau Stelmastchuk informou que, com o auxílio de vários professores, o trabalho 82 
de revisão das Bibliografias nas Fichas 01 das disciplinas do curso foi finalizada. O 83 
docente apresentou o documento e informou que o mesmo se encontra disponível para 84 
consulta. Em tempo, mencionou que nas recentes solicitações de compra de livros tais 85 
revisões foram consideradas. Aprovado por unanimidade. 8) APROVAÇÃO DAS NOVAS 86 
FICHAS 01 DAS DISCIPLINAS EM FORMATO HIBRIDO: o presidente Simão Nicolau 87 
Stelmastchuk informou a todos que, com a aprovação das novas Fichas 02 das disciplinas 88 
em formato híbrido, é necessária a aprovação das modificações necessárias nas Fichas 89 
01 dessas mesmas disciplinas. As modificações nas Fichas 01 se referem basicamente à 90 
mudança da modalidade e formato das disciplinas. O professor apresentou as seguintes 91 
modificações: JCE023 - Matemática I, modalidade: 72 horas presencial e 18 horas à 92 
distância; JAN024 - Políticas Educacionais e Gestão Escolar, modalidade: 36 horas 93 
presencial e 18 horas à distância; e JCE036 - Introdução à Prática Profissional, formato: 94 
36 horas em laboratório e 18 padrão, JCE036 - Introdução à Prática Profissional, 95 
modalidade: sendo 36 horas presenciais e 18 horas à distância. Item aprovado por todos. 96 
8) VISITA DO PRÓ-REITOR: o docente Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou a todos 97 
o cronograma enviado pela PROGRAD relativo à visita do Pró-Reitor Eduardo Salles de 98 
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Oliveira Barra ao campus Jandaia do Sul para se reunir com docentes e alunos do curso 99 
de Licenciatura em Ciências Exatas. Após discussão pelos membros do colegiado sobre 100 
os itens que possivelmente serão abordados, postura do colegiado na reunião e também 101 
sobre a convocação recebida, o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk sugeriu dois 102 
encaminhamentos: enviar um e-mail para a PROGRAD pedindo a retratação da 103 
convocação recebida, solicitando a alteração de alguns aspectos elencados pelo 104 
colegiado; e a criação de um documento constando os assuntos discutidos e enviar a 105 
todos os docentes. Encaminhamentos aprovados por todos. 9) ADIANTAMENTO DE 106 
CONHECIMENTO: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou ao colegiado o 107 
Pedido de Adiantamento de Conhecimento do aluno Paulo Weslei Alberton 108 
(GRR20164318) para a disciplina JCE033 – FÍSICA IV. Após análise pelo colegiado, o 109 
pedido foi aceito por unanimidade. 10) INCLUSÃO DE DISCIPLINAS NO ROL DE 110 
OPTATIVAS DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: o professor Simão 111 
Nicolau Stelmastchuk informou ao colegiado que é necessária a apreciação pelo 112 
colegiado a inclusão das disciplinas JCE079 - Introdução à Astronomia e JCE088 - 113 
Processos Oxidativos Avançados no rol de disciplinas optativas do curso de Engenharia 114 
de Produção para que seja possível a matrícula dos alunos nas mesmas. Após análise do 115 
colegiado, a inclusão foi aprovada por unanimidade. 11) SOLICITAÇÕES DE 116 
AFASTAMENTO DOCENTE: o presidente Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou a 117 
todos as seguintes solicitações de afastamento docente: a) Pedido de afastamento dos 118 
docentes Bárbara Cândido Braz, Jair da Silva, Janete de Paula Ferrareze Silva e Simão 119 
Nicolau Stelmastchuk para participação no encontro "II Àgora Matemática" que 120 
acontecerá na cidade de Campo Mourão, dos dias 29 a 31 de agosto de 2018; b) Pedido 121 
de afastamento da professora Janete de Paula Ferrareze Silva nos dias 16 e 17 de agosto 122 
para ministrar uma palestra com o tema “Um passo importante para a sua carreira”, 123 
destinada aos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Paulo VI na cidade de 124 
Xambrê/PR e para divulgação do Vestibular/Campus junto ao núcleo regional de 125 
Umuarama; c) Solicitação de diárias para participação do Evento XVII Brazil MRS 126 
Meeting, para apresentação do trabalho “Two-dimensional van der Waals p-n junction of 127 
InSe/phosphorene” na modalidade de apresentação oral, dos dias 16 a 20 de setembro do 128 
docente José Eduardo Padilha de Sousa; d) Pedido de afastamento do docente Jair da 129 
Silva para participação em reunião do Comitê de Iniciação Científica (CAIC), de 09 a 11 130 
de agosto em Curitiba; e) Pedido de afastamento da docente Hercília Alves Pereira de 131 
Carvalho para participação em banca de qualificação na UENP – Universidade Estadual 132 
do Norte do Paraná, no dia 03 de setembro, em Cornélio Procópio/PR. Todas as 133 
solicitações, após apreciação pelo colegiado, foram aprovadas por todos. INFORMES: 1) 134 
PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS NO III 135 
VALE DA CIÊNCIA: as docentes Ana Cláudia Nogueira Mulati e Bárbara Cândido Braz 136 
comentaram que o professor José Eduardo Padilha de Sousa enviou a todos um e-mail 137 
informando que a realização do evento “III Vale da Ciência” ocorrerá na mesma semana 138 
que acontece nacionalmente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dos dias 15 a 139 
17 de outubro. As docentes acrescentaram que alguns docentes se prontificaram a 140 
participar da organização do evento, porém, foram na maioria professores das 141 
licenciaturas, repetindo-se o que ocorre desde sua primeira edição. Nesse sentido, a 142 
preocupação apresentada pelas professoras é que, se o evento é institucional, levando o 143 
nome da instituição e de todos os seus cinco cursos, seria interessante que todos, 144 
representados por seus docentes e alunos, participassem, mesmo que não seja na 145 
organização do evento. A ideia é que os cursos participem das atividades do evento, 146 
como por exemplo, na realização de minicursos e feira de ciências. As docentes Ana 147 
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Cláudia Nogueira Mulati e Bárbara Cândido Braz propuseram que, se não houver uma 148 
adesão efetiva da instituição como um todo (de todos os cursos), cogita-se a não 149 
realização do evento este ano, frisando que todos os professores possuem carga horária 150 
alta e vários projetos em andamento, e além de coordenar, se tiverem que também 151 
organizar todas as atividades, ficaria inviável. Sendo assim, ambas mencionaram que a 152 
busca pela adesão nas atividades do evento será levada como pauta para todos os 153 
colegiados, para que quem tiver interesse de manifeste e colabore com o cronograma. 154 
Nesse sentido, a realização do evento fica condicionada a resposta dos demais 155 
colegiados: se houver uma participação efetiva de todos no evento ele acontecerá, caso 156 
contrário, não. Aprovado por unanimidade. 2) COMPRA DE LIVROS: o docente Simão 157 
Nicolau Stelmastchuk informou a todos que foram feitos quatro pedidos de compra de 158 
livros com os recursos já mencionados em reuniões anteriores, mencionando que os 159 
pedidos já foram enviados à biblioteca para realização dos procedimentos de compra. 3) 160 
DIVULGAÇÃO DO CAMPUS: o docente Simão Nicolau Stelmastchuk informou a todos 161 
que a divulgação do vestibular está acontecendo. A Comissão de Divulgação está se 162 
reunindo para organizar as divulgações pessoalmente e também produzir as divulgações 163 
nas páginas das redes sociais, tanto do campus como pessoais. Com isso, o presidente 164 
frisa a importância de compartilhar as divulgações do campus e também dos cursos para 165 
ajudar a aumentar a abrangência das mesmas. Nada mais havendo a tratar, o 166 
coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às onze horas e trinta e cinco 167 
minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Mônica Batoqui França, lavrei a presente Ata, 168 
que vai assinada por mim, pelo coordenador e demais presentes. 169 
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