
Ata da 30ª da Reunião (Ordinária) do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências
Exatas do Setor Palotina, realizada em dez de abril de dois mil e dezessete. Ao décimo dia do
mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da
Direção do Bloco Administrativo, do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se
o Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, sob a presidência da coordenadora
professora Camila Tonezer. Presentes ainda o Vice-Coordenador Rodrigo Sequinel e os membros
titulares Loriane Trombini Frick, Igor Prochnow e Isaac Cirqueira Lopes. Presente os membros
suplentes  Carlos  Henrique  Coimbra  Araújo,  Leidi  Cecilia  Friedrich,  Denis  Rogerio  Sanches
Alves e Larissa Aguiar  Moreira  dos Santos.  Presente a professora convidada Roberta Chiesa
Bartelmebs.  Justificaram  a  ausência  o  professor  Isac  George  Rosset  e  a  professora  Denise
Trevisoli  Detsch. Havendo quórum a  Presidente  saudou a  todos  e  deu início  à  reunião.  Foi
aprovada a inclusão do ponto de pauta 8. Aprovação do resultado da terceira etapa do Estágio
Probatório do professor Wander Mateus Branco Meier. Ordem do dia. 1. Aprovação da ata
n°  29. Após  leitura  e  correções,  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.  Requerimento  de
Equivalência de Disciplinas. A professora Camila discorreu sobre a solicitação de equivalências
em  disciplinas  da  aluna  Diana  Clorinda  Mayara  Vieira  Gonçalves.  Após  os  pareceres  dos
professores, responsáveis, atualmente pelas disciplinas solicitadas pela aluna citada acima, e após
a  análise  deste  colegiado,  ficam  aprovadas  as  equivalências  para  as  seguintes  disciplinas:
Etnociência (DSH029), Psicologia da Educação (DSH009), Ética e Educação (DSH011), Libras
(DSH055), Políticas Educacionais e Gestão Escolar (DSH010), Políticas Públicas no Contexto
Brasileiro (DSH030), Fundamentos da Educação (DSH008) e Didática (DSH013). 3. Aprovação
do resultado da terceira  etapa do Estágio  Probatório  da professora Rita  de  Cássia  dos
Anjos. O professor  Rodrigo  Sequinel  relatou  o  processo  23075.154904/2017-32 referente  à
terceira etapa do Estágio Probatório da professora Rita de Cássia dos Anjos, na qual, a avaliada
obteve nota máxima e concordou com o resultado. 4. Aprovação do resultado da terceira etapa
do Estágio Probatório do professor Rodrigo Sequinel . A professora Camila relatou o processo
23075.152442/2017-19 referente  à  terceira  etapa  do Estágio  Probatório do professor  Rodrigo
Seguinel, no qual, o avaliado obteve nota máxima e concordou com o resultado. 5. Aprovação do
resultado  da  terceira  etapa  do  Estágio  Probatório  da  professora  Roberta  Chiesa
Bartelmebs. A professora Camila relatou o processo 23075.154914/2017-78 referente à terceira
etapa do Estágio Probatório da professora Roberta Chiesa Bartelmebs, na qual, a avaliada recebeu
nota máxima e concordou com o resultado.  6. Aprovação do resultado da terceira etapa do
Estágio  Probatório  da  professora  Raquel  Angela  Speck.  A professora  Camila relatou  o
processo 23075.152559/2017-01 referente à terceira etapa do Estágio Probatório da professora
Raquel Angela Speck, na qual, a avaliada recebeu nota máxima e concordou com o resultado. 7.
Aprovação de trancamento de matrícula do aluno James da Silva Barbosa, GRR20177344.
A professora Camila informou que a solicitação de trancamento de curso do aluno James da Silva
Barbosa é enquadrada na situação em que o discente não possua disciplinas vencidas em seu
currículo e é tratada e amparada na resolução 97/15 que “Estabelece as normas para trancamento
de curso dos Cursos de Graduação e de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade
Federal do Paraná a partir do ano letivo de 2016.” Após análise e discussão, o trancamento foi
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aprovado  por  unanimidade.  8.  Aprovação  da  terceira  etapa  do  Estágio  Probatório  do
professor  Wander  Mateus  Branco  Meier.  O  professor  Carlos  relatou  o  processo
23075.164091/2016-16 referente  à  terceira  etapa  do  Estágio  Probatório  do professor  Wander
Mateus Branco Meier, no qual, o avaliado obteve nota máxima e concordou com o resultado.
Assuntos gerais: A professora Camila informou que a professora Beatriz Ignatius Nogueira não
compareceu na primeira semana de aula. Questionada, a docente informou que se confundiu ao
verificar a data de início das aulas. A professora Beatriz informou ao Departamento de Sociais e
Humanas o calendário de reposição das aulas não ministradas e os alunos deverão tomar ciência
antes da aplicação do plano de reposição. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, da
qual eu, Isaac Cirqueira Lopes, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada
por todos os presentes.
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