
Ata  da  32ª  da  Reunião  (Extraordinária)  do  Colegiado  do  Curso  de  Licenciatura  em
Ciências Exatas do Setor Palotina, realizada em sete de julho de dois mil e dezessete.  Ao
sétimo dia do mês de julho de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, na Sala da
Secretaria  Acadêmica  de  Graduação,  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 Arthur William de Brito, Igor Prochnow e Isaac Cirqueira Lopes. Justificaram a
ausência  Denise Trevisoli Detsch, Isac George Rosset, Denis Rogerio Sanches Alves, Loriane
Trombini Frick, Raquel Angela Speck e Larissa Aguiar Moeira dos Santos. Havendo quórum a
Presidente saudou a todos e deu início à reunião.  Ordem do dia. 1. Aprovação do Projeto do
Curso para aquisição de materiais através do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico. Foi
aprovado  por unanimidade  o  seguinte  projeto  de  FDA:  FDA Fluxo  Programado.  Título:
Aquisição de material bibliográfico para a execução de disciplinas obrigatórias do Curso de
Licenciatura em Ciências Exatas. Valor R$19.999,68 (dezenove mil novecentos e noventa e nove
reais  e  sessenta  e  oito  centavos).  Após  a  explanação  da  escolha  das  bibliografias  a  serem
solcitadas através deste FDA, o projeto foi aprovado por unanimidade.  2. Assuntos Gerais.  A
professora Camila informou que o MEC avaliará o Curso de Licenciatura em Ciências Exatas -
Química no dia 02 de agosto de 2017 e os alunos serão convocados para participar do processo de
avaliação. Professor Rodrigo informou que haverá uma mobilização para divulgar as inscroções
para vestibular do Curso no mês de agosto. A professora Camila solicitou que os professores que
não preencheram a planilha, com o orçamento das bibliografias, façam isso o quanto antes para
poder encaminhar a solicitação de compra, dos livros faltantes, diretamente ao gabinete do Reitor.
A professora Camila informou, que apesar da avaliação in loco por parte do MEC, as atividades
previstas para o início do segundo semestre letivo continuarão conforme planejadas em reunião
anterior.  Nada mais havendo a tratar,  a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às 14 horas e 25 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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