
ATA  DA  VIGÉSIMA  OITAVA  REUNIÃO
ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO  DE  QUÍMICA  LICENCIATURA,
REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE
NOVEMBRO  DE  DOIS  MIL  E
VINTE-------------------------------------------------

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos,
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 técnica administrativa em educação, Carla Janaina Skorek Branco; os
representantes  docentes  Janine  Padilha  Botton,  Marcelo  Gonçalves  Hönnicke,  Paula  Andrea
Jaramillo Araujo; e os representantes discentes, João Victor de Oliveira Campaner e Odilon José
Ribeiro  de  França.  A  professora  Marcela  Boroski  e  a  vice-coordenadora  do  curso,  Gilcélia
Aparecida  Cordeiro  justificaram  a  ausência.  Havendo  quórum,  às  quinze  horas  e  trinta  e  três
minutos foi aberta a sessão. A coordenadora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão
agradecendo  a  presença  de  todos,  informou  que  a  pauta  foi  enviada  no  e-mail  convocatório  e
consultou os presentes se poderia inserir mais um ponto sobre a criação de um grupo de Whatsapp
do colegiado de curso. A inclusão foi acatada. Em seguida passou-se aos informes. 1) INFORMES:
1.1) Contratação  dos  professores  visitantes: A  coordenadora  Maria  das  Graças  informou
anteriormente existiam duas vagas para professores visitantes e foram aprovados candidatos para
ambas  as  vagas.  Num  primeiro  momento  a  orientação  da  Reitoria  era  de  que  os  professores
visitantes não poderiam ser contratados durante a pandemia,  porém a orientação mudou,  sendo
possível contratar. Um dos candidatos não pôde assumir a vaga devido às mudanças na legislação,
mas entrará na Justiça para tentar assumir a vaga. O outro candidato, professor André Luis Rüdiger,
de Química Analítica, assumirá a partir de 01/12/2020. 1.2) Colação de grau da primeira egressa
do curso: A coordenadora Maria das Graças também informou que na manhã de sexta-feira, dia 20
de novembro, ocorreu a colação de grau da discente Eliana Noelia Valdez Lugo, a primeira egressa
do curso de Química da UNILA. Em seguida, passou-se à pauta. 2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA
I – Consulta para representante docente Colegiado de Química – Licenciatura (Profa. Aline Toci);
PAUTA II  –  Ad  referendum  dado  aos  planos  QUI0062  -  EDUCAÇÃO  INCLUSIVA -  34h  e
QUI0085 - ESTRUTURA DE SÓLIDOS - 34h. Data 20/10/2020; PAUTA III – Análise e aprovação
do Regulamento de Estágio - reajuste para se enquadrar ao PPC vigente; PAUTA IV – Análise e
aprovação do Regulamento das Atividades Acadêmicas Curriculares – reajuste para se enquadrar ao
PPC vigente; PAUTA V – Análise e aprovação do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso
– reajuste para se enquadrar ao PPC vigente; PAUTA VI – Aprovação do plano de ensino de FÍSICA
GERAL APLICADA À  QUÍMICA I  -  68  h  (QUI0045);  PAUTA VII  –  Criação  do  grupo  de
Whatsapp  do  colegiado  do  curso  de  Química  Licenciatura.  2.1)  PAUTA I  –  Consulta  para
representante docente Colegiado de Química –Licenciatura (Profa. Aline Toci). A coordenadora
Maria das Graças explicou que com a saída da professora Grazielle, uma vaga docente no colegiado
ficou em aberto, sendo assim, a técnica Carla realizou uma consulta por e-mail aos docentes que
ministraram aulas para o curso de Química nos últimos semestre e a professora Aline Theodoro Toci
se prontificou a fazer parte do colegiado. O nome foi trazido ao colegiado para aprovação: aprovado
por unanimidade.  2.2) PAUTA II –  Ad referendum dado aos planos QUI0062 - EDUCAÇÃO
INCLUSIVA -  34h  e  QUI0085  -ESTRUTURA DE  SÓLIDOS  -  34h.  Data  20/10/2020.  A
coordenadora Maria das Graças lembrou que enviou os planos de ensino para análise do grupo e
mencionou que em sua concepção os planos estavam bons. Ratificação do ad referendum: Aprovado
por unanimidade. 2.3) PAUTA III – Análise e aprovação do Regulamento de Estágio - reajuste
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para  se  enquadrar ao  PPC  vigente.  A coordenadora  Maria  das  Graças  relembrou  que  estes
documentos já foram analisados pelo colegiado de curso no ano passado. Mas antes da efetivação
das alterações de PPC, novas regulamentações Federais surgiram, fazendo com que estes adendos
necessitassem ser revistos pelo NDE antes de enviá-los ao DENDC e para posterior a aprovação na
COSUEN. Considerando que os documentos haviam sido enviados junto da convocatória para o
grupo apreciar,  a  coordenadora deixou em aberto para discussões.  A professora Janine também
deixou  para  os  demais  tendo  em  vista  que  também  faz  parte  do  NDE.  Sem  intervenções  o
regulamento  de  Estágio  proposto  foi  aprovado  por  unanimidade.  2.4)  PAUTA IV –  Análise  e
aprovação  do  Regulamento  das  Atividades  Acadêmicas  Curriculares  –  reajuste  para  se
enquadrar  ao  PPC  vigente.  Sem  intervenções  o  regulamento  de  Atividades  Acadêmicas
Curriculares proposto foi aprovado por unanimidade.  2.5) PAUTA V – Análise e aprovação do
Regulamento  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  –  reajuste  para  se  enquadrar ao  PPC
vigente.  Sem  intervenções  o  regulamento  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  proposto  foi
aprovado por unanimidade. 2.6) PAUTA VI – Aprovação do plano de ensino de FÍSICA GERAL
APLICADA À QUÍMICA I -68 h (QUI0045).  A Coordenadora comentou que o professor teve
dificuldades  para  cadastrar  o  plano  de  Ensino,  mas  por  questões  técnicas  do  SIGAA. Em seu
conteúdo o mesmo está correto e foi aprovado por unanimidade.  2.7) PAUTA VII – Criação de
grupo de Whatsapp do colegiado do curso de Química. A coordenadora explicou que a intenção
da criação do grupo de Whatsapp é tratar apenas de assuntos do colegiado como, por exemplo, para
otimizar a marcação de reuniões. Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, deu-se
por  encerrada a  reunião às  dezesseis  horas,  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).
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Emitido em 23/11/2020

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº QUI-ATA-28ª-ORD/2020 - CQUIM (10.01.06.03.04.04.03) 
(Nº do Documento: 5) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 02/12/2020 15:41 ) 
JANINE PADILHA BOTTON 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1566714

(Assinado eletronicamente em 02/12/2020 14:42 ) 
MARCELO GONCALVES HONNICKE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1571891

(Assinado eletronicamente em 02/12/2020 14:39 ) 
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

2138843

(Assinado eletronicamente em 03/12/2020 12:26 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2182560

(Assinado eletronicamente em 02/12/2020 15:26 ) 
MARIA DAS GRACAS CLEOPHAS PORTO 

COORDENADOR DE CURSO

1832774
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