
ATA  DA  VIGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE
QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO
DIA  VINTE  E  CINCO  DE  SETEMBRO  DE
DOIS MIL E VINTE------------------------------------

Aos vinte  e  cinco dias  do mês de setembro de dois mil  e  vinte,  às  quatorze horas,  através da
plataforma  Serviço  de  Conferência  Web  da  Rede  Nacional  de  Pesquisa  -  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 técnica administrativa em educação,
Carla Janaina Skorek Branco; os representantes docentes Janine Padilha Botton, Marcela Boroski e
Marcelo Gonçalves Hönnicke; e os representantes discentes, João Victor de Oliveira Campaner e
Odilon  José  Ribeiro  de  França.  As  professoras  Gilcélia  Aparecida  Cordeiro  e  Paula  Andrea
Jaramillo Araujo justificaram suas ausências. Havendo quórum, às quartorze horas e um minuto 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 um outro ponto de
pauta à reunião.  Foi incluído pela própria coordenadora o processo  23422.011097/2020-47, que
trata da solicitação de matrícula compulsória em disciplinas da Química por discentes do curso de
Ciências da Natureza. A inclusão foi acatada. Em seguida passou-se aos informes. 1) INFORMES:
1.1) Reuniões com os discentes sobre ERE: A coordenação informou ao colegiado que no dia 11
de setembro aconteceu uma reunião realizada de forma online com os alunos do curso de Química
para esclarecimentos sobre o ensino remoto e outras informações. 1.2) “Sextou com Química”: Na
mesma oportunidade da reunião mencionada de 11 de setembro, foi  lançada a ideia  do projeto
“Sextou com Química”. As atividades começarão na próxima sexta-feira, 02 de outubro e contará
com a ajuda do Professor Márcio e outros docentes que se predisporem a ajudar. 1.3) Componentes
curriculares ofertados no 1º ciclo: A coordenadora Maria das Graças relatou que as disciplinas
oferecidas pela área de Química para o curso de Química – Licenciatura neste 1º ciclo de ofertas do
ERE foram Química Geral  I  (QUI0036),  ofertada pelas  docentes  Paula Andrea e Aline Toci,  e
Química  Ambiental  e  Sociedade (QUI0073),  ofertada pelo professor  Henrique.  A coordenadora
registrou o agradecimento aos professores da Química e também aos professores das demais áreas
que compõem a estrutura curricular do curso e que aderiram ao ERE (Educação e Ciclo Comum de
Estudos  (CCE)).  A  área  de  Matemática  não  aderiu  à  oferta  de  disciplinas  para  Química  -
Licenciatura, já a área de Física tem previsão de oferta no 3º ciclo do ERE ao ministrar a disciplina
Física Aplicada à Química I (QUI0045), conforme e-mail recebido pela coordenação de área. A área
de  Educação  já  está  ofertando  neste  1º  ciclo  as  disciplinas  de  EDU0006  –  Didática  Geral  e
EDU0004 – Psicologia da Educação de forma compartilhada com os outros cursos de Licenciatura.
2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA I – Quebra de pré-requisitos realizados para o 1º ciclo do ERE;
PAUTA II – Aprovação dos planos de ensino do 1º ciclo; PAUTA III – Componentes curriculares
“sondados” para o 2º ciclo do ERE; PAUTA IV – Equivalência entre componentes curriculares
(Didática (EDU0006) com Estudos em Currículo e Avaliação (QUI0055)); PAUTA V - Processo
23422.011097/2020-47. 2.1) PAUTA I –  Quebra de pré-requisitos realizados para o 1º ciclo do
ERE: Através do Memorando eletrônico 06/2020 – CQUIM foi encaminhada ao DENDC a quebra
ad  referendum do  pré-requisito  de  Química  Analítica  Quantitativa  (QUI0052)  para  Química
Ambiental e Sociedade (QUI0073). Com esta quebra foi possível aumentar o número de alunos na
turma. Ratificação do  ad referendum: Aprovado unanimidade.  2.2) PAUTA II –  Aprovação dos
planos de ensino das turmas do 1º ciclo: A coordenadora Maria das Graças havia enviado, junto
da pauta na convocatória da presente reunião, os planos de ensino das disciplinas Química Geral I e
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Química Ambiental e Sociedade para apreciação do colegiado. A mesma ainda informou que ao
analisar os planos, considerou que estavam corretos. A coordenadora consultou se os membros do
colegiado  gostariam de  fazer  alguma colocação.  Não  havendo  manifestações  a  pauta  pôde ser
votada:  Planos  de  ensino  aprovados  por  unanimidade.  2.3)  PAUTA  III  –  Componentes
curriculares “sondados” para o 2º ciclo do ERE:  A coordenadora Maria das Graças informou
que,  assim como para  o  1º  ciclo,  foram consultadas  as  áreas  de  Biologia,  Física,  Matemática,
Educação, CCE e Química e que até então a única resposta obtida até o momento desta reunião foi
da área da Biologia, informando que não haveria adesão para ofertar Fundamentos de Bioquímica
(QUI0078). Para a área de Física, fora solicitada a oferta de Física Geral Aplicada à Química II
(QUI0049); para a área de Matemática fora solicitada a oferta de Cálculo II (QUI0044); para a área
da  Química  foram solicitadas  as  disciplinas  de  Mineralogia  (QUI0079),  Instrumentação Para o
Ensino De Química II  (QUI0074),  Físico-Química II  (QUI0065),  Química Geral  II  (QUI0043),
Química Instrumental (QUI0075) e optativa.  Ao Ciclo Comum de Estudos foram solicitadas as
disciplinas de Introdução Ao Pensamento Científico (GER0009), Fundamentos de América Latina I
(GER0005) e Fundamentos de América Latina III (GER0007), e o mesmo retornou que avaliará o
pedido. Para a área da Educação fora solicitada a disciplina de  Educação inclusiva (QUI0062),
sendo  que  a  única  professora  que  aderiu  ao  ERE sinalizou  que  talvez  seja  possível  ofertar  a
disciplina solicitada. Após informar sobre as tratativas realizadas até o momento, a coordenadora
consultou se o colegiado gostaria de fazer alguma consideração sobre as disciplinas sugeridas. Não
houve objeções. 2.4) PAUTA IV – Equivalência entre componentes curriculares (didática com
Estudos em Currículo e Avaliação (QUI0055)): A coordenadora Maria das Graças explicou que
após a sinalização da professora Viviane da área da Educação, de que as disciplinas Didática Geral
(EDU0006) e Estudos em Currículo e Avaliação (QUI0055) seriam equivalentes, diante disto, foi
enviado  o  MEMORANDO  ELETRÔNICO  Nº  7/2020  -  CQUIM  ao  DENDC  solicitando,  ad
referendum,  a  inserção  da  equivalência  de  ambos  no  SIGAA.  Ratificação  do  ad  referendum:
Aprovado unanimidade.  2.) PAUTA V – processo 23422.011097/2020-47.  A TAE Carla Janaina
explicou ao colegiado qual era o contexto do processo, no qual uma discente do curso de Ciências
da Natureza solicitava matrícula compulsória em ambas as turmas ofertadas pelo curso de Química,
Química Geral I e Química Ambiental e Sociedade. Além desta aluna, existe ainda uma segunda
discente que fez o mesmo pedido ao coordenador do curso de Ciências da Natureza com a alegação
de serem formandas. A TAE Carla Janaina explicou que a turma de Química Ambiental e Sociedade
não  faz  parte  do  rol  nem  de  disciplinas  obrigatórias,  nem  tampouco  de  optativas,  nem  de
equivalências do curso de Ciências da Natureza, o que já desqualifica o pedido, pois não aceleraria
em nada a conclusão do curso das mesmas.  Já a disciplina de Química Geral I foi  aberta com
reserva total de vagas para os discentes de Química, após estes serem deferidos no processamento,
alunos  de  cursos  diversos  ocuparam  as  vagas  remanescentes,  de  acordo  com  os  critérios
estabelecidos pela PROGRAD e inseridos do SIGAA, sendo que as discentes interessadas foram
indeferidas  dentre  outros  de  seu  curso.  E,  finalmente,  a  TAE Carla  apontou  que  as  discentes
possuem 63,11% e 67,96% da carga horária total de seu curso concluído, não se aplicando desta
forma o que consta na IN PROGRAD 05/2020, a qual determina que os formandos que conseguirão
concluir o curso até o final do ERE poderiam conseguir matrícula compulsória, com o respectivo
aval  da  coordenação  de  curso,  em  turmas  nas  quais  não  tivessem  obtido  deferimento  no
processamento de matrícula. A coordenadora reforçou ainda que as docentes que estão ministrando
a disciplina de Química Geral I no 1º ciclo do ERE foram consultadas e não aceitaram aumentar a
capacidade da turma já que se encontra com 50 vagas, e ainda, que se tal pedido fosse acatado,
outros cursos que também tiveram seus discentes indeferidos poderiam exigir vagas nas disciplinas
de Química Geral I. Desta forma a demanda foi negada pela coordenação de Química, sem objeções
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dos presentes. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quatorze horas e
trinta  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,  inserida  no  SIPAC  para
assinatura eletrônica dos participantes (servidores).

94
95
96
97



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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 25/09/2020

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº QUI-ATA-27ª-ORD/2020 - CQUIM (10.01.06.03.04.04.03) 
(Nº do Documento: 2) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 01/10/2020 23:08 ) 
JANINE PADILHA BOTTON 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1566714

(Assinado eletronicamente em 02/10/2020 09:36 ) 
MARCELA BOROSKI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1926933

(Assinado eletronicamente em 02/10/2020 09:15 ) 
MARCELO GONCALVES HONNICKE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1571891

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 17:00 ) 
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

2138843

(Assinado eletronicamente em 30/09/2020 17:02 ) 
MARIA DAS GRACAS CLEOPHAS PORTO 

COORDENADOR DE CURSO

1832774

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sig.unila.edu.br/public/documentos
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de2 2020 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 30/09/2020

verificação: f9f3f2051c

https://sig.unila.edu.br/public/documentos

