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ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

2020. Aos dois dias do mês de 3 

minutos, no auditório do bloco A4 

do Sul, reuniu-se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 5 

sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 6 

Stelmastchuk, com a participação 7 

Bárbara Cândido Braz, Dougla8 

Strieder Philippsen, Hercília Alves Pereira de Carvalho9 

Padilha de Sousa, Juliana Verga Shirabayashi10 

presente o Técnico em Assuntos Educacion11 

justificadas: da docente 12 

Adm. José Rafael Rossi13 

foram APROVADAS, por 14 

b) 37ª reunião extraordinária15 

CONHECIMENTO: GRR20158621 LARISSA SOARES PINA16 

Nicolau Stelmastchuk apresentou o 17 

relatoria, e parecer favorável18 

os documentos apresentados no processo o colegiado indicou 19 

parecer, sendo o deferimento20 

HABILITAÇÃO (150B) GRR20181861 JULIANA ROMAGNOLI E GRR20186403 21 

PATRÍCIA KANNO: O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o 22 

respectivo processo SEI: 23075.001463/202023 

mudança de habilitação das alunas mencionadas24 

sendo a mudança de habilitação APROVADA25 

DAS FICHAS 2 DAS DISCIPLINAS ÉTICA E EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 26 

EXPRESSÃO: O professor 27 

disciplinas mencionadas. As altera28 

pleiteadas pela professora Mayte Gouvea Coleto Bezerra, responsável por ministrar 29 

as disciplinas. As alterações foram30 

unanimidade. 4) APRECIAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÕES DO 31 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk32 

Campus, relacionada a necessidade de indicação de nomes do colegiado para 33 

compor as seguintes comissões de trabalho: comissão de distribuição de carga 34 

horária, comissão de laboratórios de graduação, comissão de laboratórios de 35 

pesquisa e comissão de revisão do regimento36 

seguir correspondem, respectivamente, aos indicados para cada comissão: 37 

professor Douglas Soares de Oliveira38 

Moraes Silva (laboratórios de graduação),39 

pesquisa), William Junior do Nascimento40 

nomes foram APROVADO41 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk42 

do CNE - Conselho Nacional de Educação43 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 

dias do mês de março de dois mil e vinte, às dezessete
no auditório do bloco A, no prédio da UFPR, Campus Avançado de Jandaia 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 
Stelmastchuk, com a participação dos(as) docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, 
Bárbara Cândido Braz, Douglas Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer

Hercília Alves Pereira de Carvalho, Jair da Silva
Juliana Verga Shirabayashi e Valquíria de Moraes Silva

écnico em Assuntos Educacionais Rafael Policeno de Souza
s: da docente Janete de Paula Ferrareze Silva e do representante Téc. 

Adm. José Rafael Rossi. Em afastamento Carlos Eurico Galvão Rosa
, por unanimidade, as seguintes Atas: a) 51

reunião extraordinária. Ordens do dia: 1) ADIANTAMENTO DE 
CONHECIMENTO: GRR20158621 LARISSA SOARES PINA: 

apresentou o processo SEI 23075.009307/2020
e parecer favorável, do docente Douglas Soares de Oliveira)

os documentos apresentados no processo o colegiado indicou 
o deferimento APROVADO por unanimidade. 
(150B) GRR20181861 JULIANA ROMAGNOLI E GRR20186403 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o 
respectivo processo SEI: 23075.001463/2020-72 que versa sobre a opção de 
mudança de habilitação das alunas mencionadas. O colegiado defer

a mudança de habilitação APROVADA por unanimidade
DAS FICHAS 2 DAS DISCIPLINAS ÉTICA E EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 

O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou 
disciplinas mencionadas. As alterações apresentadas nos documentos foram 
pleiteadas pela professora Mayte Gouvea Coleto Bezerra, responsável por ministrar 

s alterações foram apreciadas pelo colegiado e APROVADA
APRECIAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÕES DO 

Simão Nicolau Stelmastchuk trouxe a demanda do Conselho Diretor do 
Campus, relacionada a necessidade de indicação de nomes do colegiado para 

ntes comissões de trabalho: comissão de distribuição de carga 
de laboratórios de graduação, comissão de laboratórios de 

pesquisa e comissão de revisão do regimento do campus. Os nomes
seguir correspondem, respectivamente, aos indicados para cada comissão: 

Douglas Soares de Oliveira (distribuição de carga horária), 
(laboratórios de graduação), Eduardo Cesar Meurer

William Junior do Nascimento (revisão do regimento do campus). Os 
APROVADOS por unanimidade.  5) REFORMULAÇÃO DO CURSO

Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou, a partir da Resolução número 2 
Conselho Nacional de Educação, a necessidade de reformulação do 
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ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 2 DE MARÇO DE 

dezessete horas e dez 
Avançado de Jandaia 

se o colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A 
sessão foi presidida pelo coordenador do curso, professor Simão Nicolau 

Ana Cláudia Nogueira Mulati, 
Eduardo Cesar Meurer, Gisele 

Jair da Silva, José Eduardo 
Valquíria de Moraes Silva. Ainda 

ais Rafael Policeno de Souza. Ausências 
o representante Téc. 

Carlos Eurico Galvão Rosa. Expediente: 
51ª reunião ordinária. 

ADIANTAMENTO DE 
 O professor Simão 

23075.009307/2020 (que teve a 
do docente Douglas Soares de Oliveira). Analisando 

os documentos apresentados no processo o colegiado indicou ser favorável ao 
APROVADO por unanimidade. 2) MUDANÇA DE 

(150B) GRR20181861 JULIANA ROMAGNOLI E GRR20186403 
O professor Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou o 

72 que versa sobre a opção de 
. O colegiado deferiu o parecer 

por unanimidade. 3) APRECIAÇÃO 
DAS FICHAS 2 DAS DISCIPLINAS ÉTICA E EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 

apresentou as Fichas 2 das 
ções apresentadas nos documentos foram 

pleiteadas pela professora Mayte Gouvea Coleto Bezerra, responsável por ministrar 
pelo colegiado e APROVADAS por 

APRECIAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÕES DO CAMPUS: 
trouxe a demanda do Conselho Diretor do 

Campus, relacionada a necessidade de indicação de nomes do colegiado para 
ntes comissões de trabalho: comissão de distribuição de carga 

de laboratórios de graduação, comissão de laboratórios de 
s nomes elencados a 

seguir correspondem, respectivamente, aos indicados para cada comissão: 
de carga horária), Valquíria de 

Eduardo Cesar Meurer (laboratórios de 
(revisão do regimento do campus). Os 

REFORMULAÇÃO DO CURSO: O 
, a partir da Resolução número 2 

a necessidade de reformulação do 



 

 

Rua Dr. João Maximiano, 426 
Fone: (43) 3432

curso, respeitando as diretrizes enunciadas no referido documento. O professor44 

Simão Nicolau Stelmastchuk45 

no NDE (Núcleo Docente Estruturante). A seguir, apresentou os cenários possíveis e 46 

os prováveis desdobramentos em cada um deles. Deu47 

discussão entre os presentes. Após amplo48 

Stelmastchuk colocou em votação o ponto da seguinte forma: Reformulação 49 

Imediata do Curso ou Prorrogação da Reformulação até o prazo máximo de 50 

esclarecimento das premissas adotadas pelo CNE. Restou APROVADA a 51 

prorrogação da reformulação, sendo votos vencidos os das professoras Ana Cláudia 52 

Nogueira Mulati e Bárbara Cândido53 

PROFESSORA BÁRBARA CÂNDIDO BRAZ DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 54 

SLEC 2020: A professor55 

retirado da comissão de organização do SLEC. A professora justificou a carga 56 

excessiva e demais atividades que está responsável, bem como destacou sua 57 

atuação frente ao comitê de extensão58 

PROEC que ultrapassam as fronteiras do próprio campus59 

sendo o mesmo APROVADO60 

DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA 61 

IV: O professor Simão Nicolau Stelmastchuk62 

Bárbara Cândido Braz 63 

levaram a mesma discutir o assunto no colegiado. A professora elencou uma série 64 

de fatos, entre eles a sua surpresa de constar no horário com essa 65 

vez que nas versões anteriores não constava. A professora sublinhou o fato de estar 66 

com carga horária alta e que não acreditava ser correto permanecer com a disciplina 67 

em questão. O professor 68 

coordenação que atribui disciplinas e carga horária. O professor, ainda, 69 

algumas possibilidades para amenizar o problema. Após discussão, mesmo sem 70 

uma conclusão satisfatória (que equacionasse completamente o assunto) o 71 

encaminhamento a ser registrado na presente A72 

outros docentes na condução da disciplina. No entanto, tal forma de colaboração 73 

carece de melhor esclarecimento74 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA IV 75 

(SEI: 23075.011054/202076 

os documentos arrolados no referido processo77 

Gobetti, GRR20199908). Após a exposição a solicitação foi deferida sendo a mesma 78 

APROVADA por unanimidade.79 

professor Simão Nicolau Stelmastchuk80 

orientação acadêmica, repassando os orientadores de cada ano de ingresso. Após, 81 

solicitou a apresentação de nome docente para a82 

professora Valquíria de Moraes Silva83 

APROVADO por unanimidade84 

acompanhar defesas dos TCC de LCE85 

relato de sua percepção sobre o cenário das defesas de 2019/2 e a dificuldade do 86 
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curso, respeitando as diretrizes enunciadas no referido documento. O professor
tchuk fez extenso relato sobre as discussões desenvolvidas 

no NDE (Núcleo Docente Estruturante). A seguir, apresentou os cenários possíveis e 
os prováveis desdobramentos em cada um deles. Deu-se, então, uma dinâmica 
discussão entre os presentes. Após amplo debate, o professor 

colocou em votação o ponto da seguinte forma: Reformulação 
Imediata do Curso ou Prorrogação da Reformulação até o prazo máximo de 
esclarecimento das premissas adotadas pelo CNE. Restou APROVADA a 

da reformulação, sendo votos vencidos os das professoras Ana Cláudia 
Bárbara Cândido Braz. 6) RETIRADA DO NOME DA 

PROFESSORA BÁRBARA CÂNDIDO BRAZ DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 
professora Bárbara Cândido Braz solicitou que 

retirado da comissão de organização do SLEC. A professora justificou a carga 
atividades que está responsável, bem como destacou sua 

atuação frente ao comitê de extensão local e sua participação junto aos trabalhos da 
que ultrapassam as fronteiras do próprio campus. O pedido foi deferido

APROVADO por unanimidade. 7) SOBRE A ATRIBUIÇÃO DA 
DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA 

Simão Nicolau Stelmastchuk passou a palavra para a professora 
 que desenvolveu, detalhando, as circunstâncias que a 

levaram a mesma discutir o assunto no colegiado. A professora elencou uma série 
de fatos, entre eles a sua surpresa de constar no horário com essa 
vez que nas versões anteriores não constava. A professora sublinhou o fato de estar 
com carga horária alta e que não acreditava ser correto permanecer com a disciplina 
em questão. O professor Simão Nicolau Stelmastchuk ponderou que não é ma
coordenação que atribui disciplinas e carga horária. O professor, ainda, 
algumas possibilidades para amenizar o problema. Após discussão, mesmo sem 
uma conclusão satisfatória (que equacionasse completamente o assunto) o 

registrado na presente Ata é de que haverá colaboração de 
outros docentes na condução da disciplina. No entanto, tal forma de colaboração 
carece de melhor esclarecimento. 8) REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA IV 
(SEI: 23075.011054/2020-84): O professor Simão Nicolau Stelmastchuk
os documentos arrolados no referido processo (da aluna Stéfani Pelloso de Azevedo 

. Após a exposição a solicitação foi deferida sendo a mesma 
por unanimidade. 9) ORIENTADOR ACADÊMICO GRR2020

professor Simão Nicolau Stelmastchuk relembrou as diretrizes que regem a 
orientação acadêmica, repassando os orientadores de cada ano de ingresso. Após, 
solicitou a apresentação de nome docente para assumir a turma de GRR2020. A 

Valquíria de Moraes Silva apresentou seu nome sendo o mesmo 
APROVADO por unanimidade. Comunicados: a) Informe: Dispensa de aula para 
acompanhar defesas dos TCC de LCE: A professora Bárbara Cândido Braz

de sua percepção sobre o cenário das defesas de 2019/2 e a dificuldade do 
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curso, respeitando as diretrizes enunciadas no referido documento. O professor 
fez extenso relato sobre as discussões desenvolvidas 

no NDE (Núcleo Docente Estruturante). A seguir, apresentou os cenários possíveis e 
se, então, uma dinâmica 

debate, o professor Simão Nicolau 
colocou em votação o ponto da seguinte forma: Reformulação 

Imediata do Curso ou Prorrogação da Reformulação até o prazo máximo de 
esclarecimento das premissas adotadas pelo CNE. Restou APROVADA a 

da reformulação, sendo votos vencidos os das professoras Ana Cláudia 
RETIRADA DO NOME DA 

PROFESSORA BÁRBARA CÂNDIDO BRAZ DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 
solicitou que seu nome fosse 

retirado da comissão de organização do SLEC. A professora justificou a carga 
atividades que está responsável, bem como destacou sua 

local e sua participação junto aos trabalhos da 
O pedido foi deferido 

SOBRE A ATRIBUIÇÃO DA 
DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA 

passou a palavra para a professora 
que desenvolveu, detalhando, as circunstâncias que a 

levaram a mesma discutir o assunto no colegiado. A professora elencou uma série 
de fatos, entre eles a sua surpresa de constar no horário com essa disciplina, uma 
vez que nas versões anteriores não constava. A professora sublinhou o fato de estar 
com carga horária alta e que não acreditava ser correto permanecer com a disciplina 

ponderou que não é mais a 
coordenação que atribui disciplinas e carga horária. O professor, ainda, apresentou 
algumas possibilidades para amenizar o problema. Após discussão, mesmo sem 
uma conclusão satisfatória (que equacionasse completamente o assunto) o 

ta é de que haverá colaboração de 
outros docentes na condução da disciplina. No entanto, tal forma de colaboração 

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA IV DE ALUNA 

Simão Nicolau Stelmastchuk apresentou 
Stéfani Pelloso de Azevedo 

. Após a exposição a solicitação foi deferida sendo a mesma 
ORIENTADOR ACADÊMICO GRR2020: O 

relembrou as diretrizes que regem a 
orientação acadêmica, repassando os orientadores de cada ano de ingresso. Após, 

ssumir a turma de GRR2020. A 
apresentou seu nome sendo o mesmo 

Dispensa de aula para 
Bárbara Cândido Braz fez 

de sua percepção sobre o cenário das defesas de 2019/2 e a dificuldade do 
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alunado participar como ouvintes nas seções. A docente acredita que a liberação 87 

das turmas em datas de defesa de trabalho seria pertinente para o curso, uma vez 88 

que possibilitaria uma maior adesão dos acadêmicos, o que contribui para formação89 

desses. A fala da professora buscou trazer a reflexão para que os docentes90 

do colegiado, possam encontrar soluções para tornar o momento das defesas um 91 

espaço de formação ampliado para t92 

havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 93 

horas e cinquenta e cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno94 

de Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada 95 

demais presentes. 96 

Secretário – Rafael Policeno

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 Philippsen

Docente - Hercília Alves Pereira de Carvalho

Docente – Jair da Silva: ________________________________

Docente – José Eduardo Padilha de Souza

Docente – Juliana Verga Shirabayashi:

Docente – Valquíria de Moraes Silva
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como ouvintes nas seções. A docente acredita que a liberação 
das turmas em datas de defesa de trabalho seria pertinente para o curso, uma vez 

a maior adesão dos acadêmicos, o que contribui para formação
. A fala da professora buscou trazer a reflexão para que os docentes

possam encontrar soluções para tornar o momento das defesas um 
espaço de formação ampliado para todos os envolvidos no curso
havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às 

cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno
, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo coordenador e 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk:  ________________________________

Ana Cláudia Nogueira Mulati: __________________________________

Bárbara Cândido Braz: ________________________________

Douglas Soares de Oliveira: ________________________________

Eduardo César Meurer: ________________________________

Gisele Strieder Philippsen: ________________________________

Hercília Alves Pereira de Carvalho:_______________________________

________________________________________________

José Eduardo Padilha de Souza: ________________________________

Juliana Verga Shirabayashi: ________________________________

Valquíria de Moraes Silva: ________________________________
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como ouvintes nas seções. A docente acredita que a liberação 
das turmas em datas de defesa de trabalho seria pertinente para o curso, uma vez 

a maior adesão dos acadêmicos, o que contribui para formação 
. A fala da professora buscou trazer a reflexão para que os docentes, através 

possam encontrar soluções para tornar o momento das defesas um 
odos os envolvidos no curso. Nada mais 

havendo a tratar, o coordenador, professor Simão Nicolau Stelmastchuk, às dezoito 
cinco minutos, encerrou a reunião, da qual eu, Rafael Policeno 

por mim, pelo coordenador e 

___________________________________  

________________________________  

: __________________________________ 

________________________________________  

____________________________________  

_______________________________________  

_____________________________________  

___________________________ 

________________  

________________________________  

____________________________________  

_____________________________________  


