
ATA  DA  VIGÉSIMA  SEXTA  REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO
DIA VINTE E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL
E VINTE---------------------------------------------------

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas, através da plataforma
Serviço de Conferência Web da RNP, reuniu-se remotamente o Colegiado do Curso de Química –
Licenciatura, com a presença dos membros: A coordenadora de curso, Maria das Graças Cleophas
Porto;  a  vice-coordenadora  do  curso,  Gilcélia  Aparecida  Cordeiro;  a  técnica  administrativa  em
educação, Carla Janaina Skorek Branco; os representantes docentes Janine Padilha Botton, Marcela
Boroski,  Marcelo  Gonçalves  Hönnicke,  Paula  Andrea  Jaramillo  Araujo;  e  os  representantes
discentes, João Victor de Oliveira Campaner e Odilon José Ribeiro de França. Havendo quórum, às
quinze horas e três minutos foi aberta a sessão. A coordenadora Maria das Graças Cleophas Porto
iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e consultando os presentes se algum deles gostaria
de inserir  mais algum ponto de pauta à reunião.  O discente João Victor de Oliveira  Campaner
informou  o  colegiado  que  as  discentes  representantes  suplentes  no  colegiado  aparentemente
deixaram a UNILA devido à pandemia, desta forma, consultou se seria o caso de ver novos nomes
para substituí-las. O discente Odilon José Ribeiro de França relatou que como ainda não houve
confirmação da desistência de curso das representantes suplentes, seria melhor aguardar. O discente
Odilon sugeriu ainda incluir como pauta a monitoria para o Ensino Remoto Emergencial. A inclusão
foi  acatada.  Em  seguida  passou-se  aos  informes.  1)  INFORMES: 1) Vagas  para  professor
visitante: A coordenadora Maria das Graças informou que existe uma vaga para professor visitante
em aberto, a qual foi anteriormente ocupada pela professora Grazielle de Oliveira Setti Gibin, e em
breve haverá uma próxima vaga, resultante do fim de contrato do professor Fernando Reinoldo
Scremin. São vagas para a subárea de Química Analítica e Ensino de Química. A professora Maria
das Graças incluiu que existem dois candidatos aprovados aguardando a convocatória, porém as
nomeações de professores visitantes estão suspensas enquanto durar a pandemia. 2) Reunião com
discentes: A coordenadora Maria das Graças também informou que em 04 de junho foi realizada
uma reunião informal com os discentes de Química e que alguns alunos se predispuseram a fazer
atividades  remotas  e  homenagens  ao  dia  do  Químico.  Nesta  mesma reunião  foi  repassado aos
discentes um calendário contendo as lives que ocorrerão com temas relevantes para a formação dos
discentes.  2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA I – Indicação de membro para compor o fórum das
licenciaturas;  PAUTA II  –  Ensino  Remoto  Emergencial  –  ERE  –  (disciplinas);  PAUTA III  –
Monitores  para  ERE.  2.1)  PAUTA I  –  Indicação  de  membro  para  compor  o  fórum  das
licenciaturas: A  coordenadora  Maria  das  Graças  explicou  do  que  se  tratava  o  Fórum  das
Licenciaturas, informando que  o Fórum é uma instância organizacional permanente vinculada à
Pró-reitoria  de graduação da UNILA e tem com o objetivo de integrar,  articular  e  promover  a
política de formação de professores da educação básica na IES, constituindo-se em um espaço de
reflexão, debate e de proposição de políticas institucionais educacionais. Em seguida,  a  Profa.
Maria das Graças questionou aos docentes presentes se algum deles teria interesse em representar o
curso de Química no fórum, e em caso negativo, o professor Welington Francisco seria indicado,
pois o mesmo havia se disposto anteriormente.  Não houve objeções.  2.2) PAUTA II – Ensino
Remoto  Emergencial  (disciplinas): A coordenadora  Maria  das  Graças  fez  um  apanhado  da
situação, citando a Resolução que ampara o Ensino Remoto Emergencial na UNILA, a qual cita que
nem docentes nem discentes serão obrigados a aderirem às disciplinas remotas. Explicou ainda da
possibilidade de oferta de disciplinas em 3 ciclos independentes, tendo início em 21/09 o 1º ciclo,
em 13/10 o 2º ciclo e em 03/11 o 3º ciclo. A vice-coordenadora Gilcélia perguntou se era possível
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consultar a demanda dos formandos. A coordenadora Maria das Graças já possuía dados e disse que
a discente Eliana necessita fazer apenas o TCC, já os discentes Aldo e Raquel também se encontram
na mais próximos de se formarem, mas com mais disciplinas a cursar. A coordenadora Maria das
Graças também lembrou de disciplinas que podem ser consideradas como “gargalos do curso”:
Cálculo  I  e  Cálculo  II,  Física  aplicada  à  Química.  Já  pensando  nos  formandos,  as  disciplinas
necessárias  seriam:  Química  ambiental  e  sociedade,  fundamentos  de  bioquímica,  mineralogia,
Química  instrumental.  A coordenadora  ainda  mencionou  que  outra  possibilidade  seria  ofertar
disciplinas que melhorem o trânsito no curso, como Química Geral e também deixou em aberto para
que os professores que quisessem ofertar disciplinas quaisquer fora destes cenários. O discente João
Victor de Oliveira Campaner consultou o colegiado se as disciplinas seriam no mesmo turno do
curso e sobre as turmas de TCC. A coordenadora Maria das Graças respondeu que as turmas virtuais
serão sim ofertadas no mesmo turno do curso, e sobre as turmas de TCC elas deverão ser acordadas
entre o docente e o discente, ou seja, há um fluxo que é estabelecido entre as partes e não compete a
coordenação a solicitação de abertura de tal componente. Cabe destacar que o componente Trabalho
De Conclusão De Curso I (QUI0076)  está cadastrada  no curso de Química – Licenciatura como
"hora-atividade" e não como "hora-aula". A professora Janine sugeriu que se consultem os discentes
formandos  sobre suas  necessidades.  A vice-coordenadora  Gilcélia  Aparecida  comentou também
sobre  o Ciclo  Comum de Estudos,  pois  são disciplinas  de grande carga horária  e  que fazê-las
durante o ERE adiantaria muito o andamento do curso para os discentes. O discente Odilon José
Ribeiro de França perguntou sobre disciplinas optativas, se seria possível criar novas optativas para
facilitar o desenvolvimento de disciplinas obrigatórias, como por exemplo pré-física. A professora
Janine explicou que isso não é possível e que o que é permitido, segundo a resolução do ERE é
cursar disciplinas fora da ordem estabelecida no PPC. A coordenadora Maria das Graças relembrou
que indicar quais disciplinas devem ser ofertadas é complexo. O discente João Victor de Oliveira
Campaner sugeriu que para o primeiro ciclo seja ofertada alguma disciplina optativa, ou disciplinas
que exijam menos o uso de livros físicos,  pois não se sabe como será o acesso à biblioteca,  e
também Química Geral. A coordenadora Maria das Graças respondeu que os docentes estão cientes
de  que deverão  facilitar  as  fontes  de  buscas  para  os  discentes.  A coordenadora  listou  algumas
disciplinas  como  sugestão  de  ofertas:  Cálculo  I,  Cálculo  II,  Química  Geral,  Ciclo  Comum de
Estudos, optativa de Química, TCC, Física aplicada à Química I, Mineralogia, Química Ambiental e
Sociedade, Química Instrumental e outras que possam surgir. A coordenadora ainda consultou as
docentes Gilcélia e Marcela Boroski se seria possível ofertar a disciplina de Química Instrumental
de forma teórica. A professora Marcela respondeu que seria possível sim, e reforçou a intenção de
ofertar disciplinas tanto para ingressantes quanto para formandos. O professor Marcelo Hönnicke
sugeriu que fosse adicionado ao rol de disciplinas, Física aplicada à Química II. O discente João
Victor de Oliveira Campaner perguntou quais seriam as optativas possíveis de serem ofertadas e se
poderia abrir uma consulta aos discentes sobre de disciplinas. A coordenadora Maria das Graças
respondeu que uma das disciplinas optativas que poderia ser ofertada seria Química da água, porém
consultar os discentes sobre quais disciplinas eles querem poderia gerar expectativas. O discente
Odilon José Ribeiro de França sugeriu então a realização de uma reunião informal, um bate-papo,
para estimular a leitura da resolução do ERE entre os discentes e saneamento de eventuais dúvidas.
Encaminhamento da pauta:  A coordenadora Maria das Graças fará sondagens com as áreas que
ministram  as  disciplinas  elencadas  (física,  biologia,  matemática)  considerando  os  alunos  que
precisam terminar o curso. Para as disciplinas da área de Química existe uma planilha onde estão
sendo  organizadas  quais  serão  as  possíveis  disciplinas  ministradas.  Além disso  a  coordenação
aguardará a sondagem informal dos discentes. Na próxima reunião de colegiado serão trazidas as
informações de adesão externa e possivelmente os próximos ciclos de oferta serão planejados. 2.3)
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PAUTA III – Monitores no ERE. O discente Odilon José Ribeiro de França explicou melhor sua
ideia  de  que  o  ERE  conte  com  monitores,  onde  um  grupo  de  voluntários  poderia  realizar  a
apresentação da Universidade para os ingressantes 2020.1. Outros voluntários também poderiam
realizar a resolução de exercícios. O discente João Victor de Oliveira Campaner comentou que a
monitoria seria especialmente útil para Química Geral para os ingressantes. A coordenadora Maria
das Graças apoiou a iniciativa, mas incluiu que, a princípio, a coordenação não se envolverá nesta
ação. Também há de se pensar se o docente que ministrará a disciplina orientaria o monitor, e se
isso não seria mais uma atividade que o sobrecarregaria. A coordenadora Maria das Graças pediu
para que o discente João Victor de Oliveira Campaner explicasse aos demais como foi a experiência
com monitoria que tiveram anteriormente e o mesmo respondeu que houve uma adesão mediana. A
professora  Janine  comentou que  resolução de  livros  seria  muito  boa.  A Técnica  Carla  Janaina
sugeriu também que a monitoria auxiliasse no uso do SIGAA. O discente Odilon José Ribeiro de
França  questionou  se  seria  possível  utilizar  a  infraestrutura  e  equipamentos  da  UNILA para
filmagens. A coordenadora Maria das Graças recomendou que neste momento de pandemia isto
deveria ser evitado, sendo possível apenas utilizar equipamentos e softwares próprios. E nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e três minutos, da qual
eu, Carla Janaina Skorek Branco, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos demais
presentes, e uma vez aprovada, será inserida no SIPAC para assinatura eletrônica dos participantes
(servidores).

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 26/08/2020

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº QUI-ATA-26ª-ORD /2020 - CQUIM (10.01.06.03.04.04.03) 
(Nº do Documento: 1) 
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JANINE PADILHA BOTTON 
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