
Ata da 31ª da Reunião (Ordinária) do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências
Exatas do Setor Palotina, realizada em doze de abril de dois mil e dezessete.  Ao décimo
segundo dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões do
Bloco Didático III, 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
Arthur William de Brito Bergold, Isac George Rosset, Igor Prochnow e Isaac Cirqueira Lopes.
Presente  os  membros  suplentes  Denis  Rogerio  Sanches  Alves  e  Raquel  Angela  Speck.
Justificaram a ausência Loriane Trombini Frick e Larissa de Aguiar Moreira dos Santos. Havendo
quórum a Presidente saudou a todos e deu início à reunião. Foi aprovada a inclusão dos pontos de
pauta 11. Solicitação de acesso às informações dos alunos evadidos, retidos e reprovados do
curso de Licenciatura em Ciências Exatas no Setor Palotina. 12. Aprovação do cronograma
das aulas de Física I e Eletromagnetismo I ministradas pela professora Rita de Cássia dos
Anjos. Ordem do dia. 1. Aprovação da ata n° 30. Após leitura e correções, a ata foi aprovada
por unanimidade.  2. Aprovação Ad Referendum da distribuição das vagas remanescentes
alocadas via PROVAR. Ficou definido a distribuição de vagas do PROVAR, por aprovação ad
referendum pela  Coordenação,  devido  a  data  da  reunião  ser  posterior  à  ao  limite  do  prazo
estipulado para retorno do processo, da seguinte forma: 10 vagas para Reopção de Curso, 10
vagas para Transferência  e 6 vagas para Aproveitamento de Curso Superior.  Após discussão,
colegiado aprovou o ad referendum por unanimidade.  3. Aprovação do resultado da segunda
etapa do Estágio Probatório do professor Denis Rogerio Sanches Alves.  Foi solicitado ao
professor Denis que se retirasse da sala de reuniões neste ponto de pauta por haver interesse
direto no assunto a ser tratado. A Presidente relatou o processo 23075.152278/2017-40 referente à
terceira  etapa  do  Estágio  Probatório  do  professor  Denis  Rogerio  Sanches  Alves,  no  qual,  o
avaliado obteve nota 100 (cem) e concordou com o resultado.  4. Aprovação dos pedidos de
mudança de Habilitação . A Presidente informou que houve solicitações de pedido de Mudança
de Habilitação com início no 2º semestre de 2017. Com base na (Res. nº 37/97 – CEPE, art. 36,
foram aprovados, por unanimidade de votos, as seguintes solicitações de Mudança de Habilitação
pelo  Colegiado:  permacem  na  Habilitação  em  Física  (157A)  André  Bonfante  Bório
(GRR20152416),  Danilo de Oliveira  Kitzberger (GRR20158409),  Larissa Cristina dos Santos
(GRR20158620), Marcia Jacobi (GRR20153525), Rodoglas Matias dos Santos (GRR20150738),
Tailini  Bapes  Grunewald  (GRR20152138); Mudam para  Habilitação  em Matemática  (157B)
Dhuly Fabíula de Moura (GRR20151435), Edison Hiroto Alves Shimodaira (GRR20148286),
Josiane Cotrin Pierasso (GRR20154010) e Kátia Arantes Spier (GRR20150911); mudam para
Habilitação em Química (157C) Mayara de Lima Mendes (GRR20154720) e Marli Aparecida de
Lemes  (GRR20154906).5.  Aprovação  do  Regulamento  do  Programa  de  Orientação
Acadêmica. A Presidente discorreu sobre a resolução nº 95/15 CEPE o qual orienta a criação do
Regulamento  do  Programa  de  Orientação  Acadêmica.  Tal  resolução  tratam  em  seu  artigo
primeiro  o  seguinte  texto  (...)  Art.  1º  O Programa de  Orientação Acadêmica  visa  orientar  a
estudante e  o  estudante em sua trajetória  acadêmica nos cursos  de graduação e  de educação
profissional,  no  intuito  de  identificar  preventivamente  e  criar  soluções  para  a  superação  de
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obstáculos  ao  processo  de  ensino-aprendizagem,  reduzindo  a  retenção  e  a  evasão.(...).  Após
análise do colegiado, o Regulamento do Programa de Orientação Acadêmica foi aprovado por
unanimidade.  6. Aprovação da indicação dos professores tutores dos alunos ingressos em
2014, 2015, 2016 e 2017. A Coordenação do Curso indicou os seguintes nomes para compor a
Comissão de Tutoria: professora Camila Tonezer para alunos ingressantes nos anos de 2014, 2015
e 2016, professor Wander Mateus Branco Meier para os ingressantes no primeiro semestre de
2017 e professora Leidi Cecília Friedrich para os ingressantes no segundo semestre de 2017. O
Colegiado  aprovou  por  unanimidade  de  votos  as  indicações.  7.  Aprovação  da  redução  do
número de vagas ofertadas pelo Curso de Licenciatura em Ciências Exatas.  A Presidente
discorreu sobre a necessidade de redução do número de vagas do Curso de Licenciatura em
Ciências Exatas para adequar-se às características do Setor Palotina e para atender a Portaria
Normativa nº 10, de 6 de maio de 2016 que “Dispõe sobre procedimentos de alteração no número
de vagas de cursos de graduação, ofertados por Instituições de Ensino Superior - IES integrantes
do Sistema Federal de Ensino, por meio de aditamento de atos autorizativos.” (MEC, 2016). Após
discussão, foi aprovada, por maioria de votos, a redução do número de 120 para 90 de vagas,
sendo:  10 vagas  (provenientes  da  criação do Curso de Licenciatura  em Ciências  Exatas,  em
acordo com o processo de criação 028000/2013-29 aprovado em ata do COUN de 08 de agosto
de 2013 no qual contempla 100 vagas) reduzidas em atendimento à Portaria Normativa nº 10, de
6 de maio de 2016 do Ministério da Educação; e 20 vagas reduzidas que foram agregadas ao
Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas  em  atendimento  à  redistribuição  de  vagas  da
transformação  do  Curso  de  Tecnologia  em  Biocombustíveis  que  oferecia  80  vagas  para  a
Engenharia  de  Energias  Renováveis  e  passou a  oferecer  60  vagas  aprovada  na  22ª  Reunião
Extraordinária  do  Conselho  Diretor  em  07  de  março  de  2014.  8.  Aprovação  do  Ajuste
Curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas.  Ponto retirado de pauta devido a
não  tramitação  de  processo  pelo  Departamento  de  Sociais  e  Humanas   necessária  para  dar
sequênica ao ponto de pauta.  9. Aprovação da Adição Curricular do Curso de Licenciatura
em  Ciências  Exatas.  Ponto  retirado  de  pauta  devido  a  não  tramitação  de  processo  pelo
Departamento  de  Sociais  e  Humanas   necessária  para  dar  sequênica  ao  ponto  de  pauta.
10.Cronograma de recepção dos Calouros no segundo semestre de 2017. O professor Rodrigo
discorreu sobre a programação de recepção dos Calouros que será de 31 de julho a 04 de agosto,
sendo organizada pela Comissão Setorial, para os três primeiros, e solicitou a distribuição das
áreas do Curso para a realização das atividades de recepção nos dois últimos dias. A  professora
Camila salientou a importância da participação de todos os professores, independente se estes
ministrarão ou não disciplinas para os alunos no primeiros semestre. Esta resaltou a importância
da  apresentação  dos  professores,  bem como  dos  projetos  desenvolvidos,  a  fim  de  que  seja
possível  a  criação  de  uma  identidade  entre  alunos  e  professores.  Ficou  definido  que  os
representantes do Colegiado, presentes nesta reunião, cada um em sua área, serão os responsáveis
por mobilizar seus pares e organizar as atividades de cada área. Ficou, também definido, que na
quinta-feira das 19h as 21h  a área da Física, na quinta-feira das 21h as 23h a área da Química, na
sexta-feira  das  19h  as  21h a  área  da  Educação  e  na  sexta-feira  das  21h  as  23h   a  área  da
Matemática responsáveis  pelas  atividades  de recepção dos  Calouros  do segundo semestre  de
2017. Na terça-feira, 01 de agosto às 21 horas, como de costume a coordenação, fará a reunião
com os veteranos.  11. Solicitação de acesso às informações dos alunos evadidos, retidos e
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reprovados do curso de Licenciatura em Ciências Exatas no Setor Palotina.  A professora
Camila informou que a professora Mara Fernanda Parisoto encaminhou ao Colegiado do Curso
um Ofício nº 01/2017 contendo o pedido de acesso às informações dos alunos evadidos, retidos e
reprovados  do  curso  para  utilizar  em  atividades  do  projeto  de  pesquisa  “Análise  e
desenvolvimento de metodologias e ferramentas para reduzir as taxas de evasão e retenção e
aumento da procura por cursos da área das ciências exatas”, Banpesq número 2016019256, a ser
realizado  em conjunto  com as  alunas  Larissa  Aguiar  Moreira  dos  Santos,  Mayara  de  Lima
Mendes e Natália  Neumann.  Após discussão e  considerando a importância  das atividades de
pesquisa relacionadas  ao curso,  o colegiado definiu que,  por  se  tratar  de dados pessoais  dos
alunos, é necessário submeter ao  Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da
UFPR em Curitiba os questionários que serão aplicados a esses alunos. Uma vez os questionários
aprovados pelo Comitê de Ética, o acesso aos dados dos alunos evadidos, retidos e reprovados
poderão ser liberados para a pesquisa da referida professora. 12. Aprovação do cronograma das
aulas de Física I e Eletromagnetismo ministradas pela professora Rita de Cássia dos Anjos.
A professora Camila apresentou o cronograma de aulas que a professora Rita de Cássia dos Anjos
ministrará  no  próximo semestre  das  disciplinas  de  Física  I  (DEE110)  e  Eletromagnetismo I
(DEE113),  o  qual  estará  no  anexo  I  desta  ata.  Este  cronograma  faz-se  necessário  pois,  a
professora solicitará afastamento de 90 dias durante o segundo semestre de 2017. De acordo com
o  cronograma,  os  encargos  didáticos  durante  o  período  de  afastamento  ficarão  sob
responsabilidade da professora Camila Tonezer. Foi informado, ainda, que o referido cronograma
será divulgado por meio eletrônico e por edital para que os alunos tenham acesso antes do início
das matrículas. Após discussão, o cronograma foi aprovado por unanimidade. Assuntos gerais: A
professora Camila informou que no dia 19 de junho, das 17h30min às 18h30min haverá uma
conversa com a Prof. Dra. Clara Pereira Coutinho, da Universidade do Minho de Portugal. Esta
conversa visa discutir com os professores do Curso metodologias educacionais que possam ser
implementados em sala de aula,  bem como em projetos de pesquisa e extensão. O professor
Rodrigo salientou a importância da participação de todos e propôs uma contribuição voluntária e
simbólica  de  cada  um  dos  membros  para  que  fosse  possível  providenciar  uma  pequena
confraternização entre os professores durante esta conversa. A professora Camila informou que
será realizada a Avaliação Discente dos Professores e do Curso. Foi solicitado que os professores
Raquel Angela Speck, Rodrigo Sequinel, Denis Rogerio Sanches Alves, Isac Geroge Rosset e
Leandro Siqueira Palcha apliquem o formulário para as turmas de primeiro, segundo, terceiro,
quarto e quinto semestres respectivamente.  O formulário deverá ser aplicado até o dia 30 de
junho deste, e após aplicado deverá ser entregue à Coordenação. A professora Camila informou
que será realizado um levantamento das bibliografias básica e complementar que ainda não foram
adquiridas  para  que  seja  solicitado  à  Reitoria  uma  verba  destinada  a  complementação  das
bibliografias  faltantes  no  curso.  Foi  solicitado  que  os  representantes  de  cada  área  fiquem
responsáveis por fazer o levantamento financeiro para a aquisição dos livros de cada uma das
áreas envolvidas no Curso, esse levantamento deverá ser realizado até dia 30 de junho deste. A
professora Camila apresentou aos membros a distribuição dos horários das disciplinas a serem
ofertadas  para  o  Curso  de  Licenciatura  em Ciências  Exatas. Nada  mais  havendo  a  tratar,  a
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 17horas e 50 minutos,
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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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