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ATA DA 38ª REUNIÃO 1 

LICENCIATURA EM CIÊN2 

2020. 3 

Aos vinte e três dias do mês de 4 

minutos, em encontro on5 

do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 6 

coordenador do curso, professor7 

dos(as) docentes: Ana Cláudia Nogueira Mulati, 8 

Soares de Oliveira, Eduardo Cesar Meurer9 

Pereira de Carvalho, Janete de Paula Ferrareze Silva10 

Padilha de Sousa, Juliana Verga Shirabayashi11 

Stelmastchuk  e Valquíria de Moraes Silva12 

Educacionais Rafael Policeno de Souza13 

Ana Paula de Oliveira Mozer14 

da docente Leticia Saragiotto Colpini 15 

Rossi. Em afastamento16 

POSSIBILIDADES DE RETOMADA DO CALENDÁRIO:17 

do Nascimento fez relato da18 

propósito de elencarmos possibilidades para a retomada do calendário acadêmico, 19 

considerando atividades remotas e exercícios domiciliares especiais. Considerando 20 

a possibilidade deste período de quarentena se21 

apresentou-se como sugestão a retomada das atividades (em breve) em um modelo 22 

virtual, de modo flexível, respeitando a autonomia docente quanto às estratégias a 23 

ser utilizadas/empregadas (quando possível), além de atendendo as24 

e particularidades de cada curso, disciplina, entre outros25 

cenários relacionados aos docentes26 

práticas e de estágios provavelmente precisarão ficar para outro momento. Tam27 

foram consideradas particularidades relacionadas ao acesso às aulas online por 28 

parte dos alunos. Após exposição do coordenador, deu29 

ativa participação de todos os membros, destacando30 

problematizar a questão de retorno de atividades, sem as condições objetivas e 31 

subjetivas para o pleno desenvolvimento do processo de ensino32 

Neste sentido, não houve um encaminhamento específico, ficando como resultado 33 

da reunião a boa e necessária oportun34 

pandemia covid-19. Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor 35 

Junior do Nascimento, às 36 

qual eu, Rafael Policeno37 

pelo coordenador e demais presentes.38 

Secretário – Rafael Policeno

Presidente – William Junior do Nascimento
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ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 

dias do mês de março de dois mil e vinte, às 
em encontro on-line, na plataforma https://meet.jit.si/, reuniu

do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 
coordenador do curso, professor William Junior do Nascimento, com a participação 

Ana Cláudia Nogueira Mulati, Bárbara Cândido Braz, Dougla
Eduardo Cesar Meurer, Gisele Strieder Philippsen

Janete de Paula Ferrareze Silva, Jair da Silva
Juliana Verga Shirabayashi, Marcelo Valério

Valquíria de Moraes Silva. Ainda presente o Técnico em Assuntos 
ais Rafael Policeno de Souza. Participações da representação discente: 

Ana Paula de Oliveira Mozer e Isadora Semensato Razaboni. Ausências justi
Leticia Saragiotto Colpini e do representante Téc. Adm. José Rafael 

. Em afastamento Carlos Eurico Galvão Rosa. Ordem
POSSIBILIDADES DE RETOMADA DO CALENDÁRIO: O professor 

fez relato da reunião virtual com a Reitoria e PROGRAD com o 
propósito de elencarmos possibilidades para a retomada do calendário acadêmico, 
considerando atividades remotas e exercícios domiciliares especiais. Considerando 
a possibilidade deste período de quarentena se estender devido ao COVID

se como sugestão a retomada das atividades (em breve) em um modelo 
virtual, de modo flexível, respeitando a autonomia docente quanto às estratégias a 
ser utilizadas/empregadas (quando possível), além de atendendo as
e particularidades de cada curso, disciplina, entre outros. Foram elencados três 

rios relacionados aos docentes, já entendendo que disciplinas laboratoriais, 
práticas e de estágios provavelmente precisarão ficar para outro momento. Tam
foram consideradas particularidades relacionadas ao acesso às aulas online por 

Após exposição do coordenador, deu-se um amplo debate com a 
ativa participação de todos os membros, destacando-se as reflexões no sentido de 

a questão de retorno de atividades, sem as condições objetivas e 
subjetivas para o pleno desenvolvimento do processo de ensino
Neste sentido, não houve um encaminhamento específico, ficando como resultado 
da reunião a boa e necessária oportunidade de debater o cenário e o impacto da 

Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor 
, às dez horas e trinta e cinco minutos, encerrou a reunião, da 

qual eu, Rafael Policeno de Souza, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, 
pelo coordenador e demais presentes. 

Rafael Policeno de Souza:  ________________________________

William Junior do Nascimento:  _______________________________
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ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIAS EXATAS, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 

, às nove horas e trinta 
, reuniu-se o colegiado 

do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. A sessão foi presidida pelo 
, com a participação 

Bárbara Cândido Braz, Douglas 
Gisele Strieder Philippsen, Hercília Alves 

Jair da Silva, José Eduardo 
Valério, Simão Nicolau 

. Ainda presente o Técnico em Assuntos 
Participações da representação discente: 

Ausências justificadas 
do representante Téc. Adm. José Rafael 

Ordem do dia: 1) 
O professor William Junior 

reunião virtual com a Reitoria e PROGRAD com o 
propósito de elencarmos possibilidades para a retomada do calendário acadêmico, 
considerando atividades remotas e exercícios domiciliares especiais. Considerando 

estender devido ao COVID-19, 
se como sugestão a retomada das atividades (em breve) em um modelo 

virtual, de modo flexível, respeitando a autonomia docente quanto às estratégias a 
ser utilizadas/empregadas (quando possível), além de atendendo as especificidades 

Foram elencados três 
, já entendendo que disciplinas laboratoriais, 

práticas e de estágios provavelmente precisarão ficar para outro momento. Também 
foram consideradas particularidades relacionadas ao acesso às aulas online por 

se um amplo debate com a 
se as reflexões no sentido de 

a questão de retorno de atividades, sem as condições objetivas e 
subjetivas para o pleno desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 
Neste sentido, não houve um encaminhamento específico, ficando como resultado 

idade de debater o cenário e o impacto da 
Nada mais havendo a tratar, o coordenador, professor William 

cinco minutos, encerrou a reunião, da 
presente Ata, que vai assinada por mim, 

___________________________________  

_______________________________  
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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 – Janete de Paula Ferrareze Silva

Docente – José Eduardo Padilha de Souza

Docente – Juliana Verga Shirabayashi:

Docente – Marcelo Valério: _____________________________________________

Docente – Simão Nicolau Stelmastchuk:

Docente – Valquíria de Moraes Silva

Discente – Ana Paula de Oliveira Mozer:

Discente – Isadora Semensato Razaboni:
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Ana Cláudia Nogueira Mulati: __________________________________

Bárbara Cândido Braz: ________________________________

Douglas Soares de Oliveira: ________________________________

Eduardo César Meurer: ________________________________

Gisele Strieder Philippsen: ________________________________

Hercília Alves Pereira de Carvalho:_______________________________

________________________________________________

de Paula Ferrareze Silva: ________________________________

José Eduardo Padilha de Souza: ________________________________

Juliana Verga Shirabayashi: ________________________________

Marcelo Valério: _____________________________________________

Simão Nicolau Stelmastchuk: _________________________________

Valquíria de Moraes Silva: ________________________________

Ana Paula de Oliveira Mozer: ________________________________

Isadora Semensato Razaboni: ________________________________
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: __________________________________ 

________________________________________  

____________________________________  

_______________________________________  

_____________________________________  

___________________________ 

________________  

________________________________ 

________________________________  

____________________________________  

Marcelo Valério: _____________________________________________ 

____________________ 

_____________________________________  

__________________________________  

_________________________________  


