
ATA  DA  VIGÉSIMA  NONA  REUNIÃO
ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO  DE  QUÍMICA  LICENCIATURA,
REALIZADA  NO  DIA  DEZESSEIS  DE
MARÇO  DE  DOIS  MIL  E  VINTE  E
UM-----------------------------------------------------

Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e  vinte  um,  às  quatorze  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  técnica  administrativa  em  educação,  Carla  Janaina  Skorek  Branco;  os
representantes docentes Aline Theodoro Toci, Janine Padilha Botton, Marcelo Gonçalves Hönnicke,
Marcela Boroski, Paula Andrea Jaramillo Araujo; e o representante discente Odilon José Ribeiro de
França. A professora Gilcélia Aparecida Cordeiro e o discente João Victor de Oliveira Campaner
não justificaram a ausência. Havendo quórum, às quatorze horas e dois minutos foi aberta a sessão.
A coordenadora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos,
e  apresentando  a  nova  membro  do  colegiado  Aline  Theodoro  Toci.  Consultou  os  presentes  se
alguém gostaria de incluir  algum ponto de pauta e o discente Odilon pediu para falar sobre as
suplentes do colegiado. Pedido Acatado. Em seguida passou-se aos informes. 1) INFORMES: 1.1)
Nova membro  do colegiado: A coordenadora  Maria  das  Graças  Cleophas  Porto  apresentou  e
agradeceu a disponibilidade da professora Aline Theodoro Toci de fazer parte do colegiado do curso
de Química Licenciatura. 1.2) Matrículas e ajustes gerais para 2020.6: A técnica administrativa
Carla Branco informou aos presentes  que nesta retomada do semestre 2020.1,  que passou a se
chamar 2020.6, os horários das turmas de Química se mantiveram os mesmos, apenas com algumas
alterações de docentes. Os próprios discentes puderam realizar ajustes (remover ou pedir matrícula
em novas turmas) conforme calendário acadêmico. Outros trâmites foram realizados via secretaria
acadêmica e coordenação como pedidos de matrícula com choque de horário, para o qual se teve 2
pedidos indeferidos pois as discentes não se encaixavam no previsto no art. 6º, § 5º da Resolução
COSUEN 08/2020. Também foram realizados 3 pedidos de matrícula em vagas remanescentes; e
mais  9  alunos  foram matriculados  como ingressantes  2020.1  em nova chamada  realizada  pela
PROGRAD, totalizando assim, 38 ingressantes para o curso de Química. Por fim, a técnica Carla
explicou que destes 38 alunos, 4 já realizaram o cancelamento de curso, inclusive indicou outros
dois processos de cancelamento de curso que chegaram ao curso para ciência desde a última reunião
de  colegiado:  O  processo  número  23422.002448/2021-88  de  Fernanda  de  Cássia  Godinho  e
23422.000378/2021-09 de Maria Eduarda Kalckmann Winkert. A coordenadora Maria das Graças
lembrou à técnica administrativa Carla de que já é possível inserir as assinaturas eletrônicas dos
discentes no SIPAC.  2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA I – Composição do NDE; PAUTA II – 2.
Aprovação do plano de ensino de QUÍMICA GERAL I - 68 h por Ad referendum dia 28/01; PAUTA
III – Aprovação dos planos de ensino de 2020.6; PAUTA IV – VI SEMANA ACADÊMICA DE
QUÍMICA  (composição);  PAUTA  V  –  PROCESSO  EQUIVALÊNCIA  DE  DISCIPLINAS
(INTERNA) - 23422.002865/2021-81 (Lilian Gissela Guillen Almeida);  PAUTA VI - Substituição
de  discentes  suplentes  do  colegiado. 2.1)  PAUTA I  –  Composição  do  NDE.  A coordenadora
contextualizou a situação e condições para renovação da composição do NDE, na qual 2 membros
serão reconduzidos: Os professores Janine Padilha Botton e Welignton Francisco; e outros 3 novos
membros ingressarão: Aline Theodoro Toci, Gilcélia Aparecida Cordeiro e Márcia Regina Becker.
Este grupo exercerá um mandato de 3 anos. Sendo assim a coordenadora Maria das Graças solicitou
ao  colegiado  que  fosse  referendada  a  nova  composição  do  NDE para  que  se  possam  dar  os
encaminhamentos  necessários.  Sem manifestações  contrárias.  2.2)  PAUTA II  –  Aprovação  do
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plano de ensino de QUÍMICA GERAL I - 68 h por Ad referendum dia 28/01/2021. A disciplina
foi ofertada pelo professor André Luis Rudiger como turma de férias no semestre 2020.7 e teve seu
plano de ensino aprovado ad referendum. Desta forma solicitou-se a ratificação do ad referendum
pelo colegiado de curso: Ratificação aprovada. 2.3) PAUTA III – Aprovação dos planos de ensino
de 2020.6. Os planos de Ensino das turmas de 2020.6 foram enviados junto da pauta da reunião
para apreciação dos membros do colegiado. Aprovados por unanimidade.  2.4) PAUTA IV – VI
SEMANA ACADÊMICA DE QUÍMICA (SAQ) (composição). A coordenadora Maria das Graças
informou que a VI Semana Acadêmica do Curso de Química está prevista para acontecer entre os
dias 03 e 07 de maio desse ano e que reuniões estão sendo realizadas às sextas-feiras às 21h para
tratar dela.  Os membros docentes envolvidos na organização são: Aline Theodoro Toci,  George
Sakae  e  Marcela  Boroski.  Optou-se  fazer  a  Semana  Acadêmica  no  primeiro  semestre  pois  no
segundo já ocorrem muitos eventos e a mesma sendo online, poderá ser de maior abrangência. A
Coordenadora Maria das Graças informou ainda que todas as subáreas estarão representadas na
programação da VI SAQ. 2.5) PAUTA V – PROCESSO EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS
(INTERNA) - 23422.002865/2021-81 (Lilian Gissela Guillen Almeida). Para este ponto de pauta,
solicitou-se a explanação da professora Paula Jaramillo, membro da banca que avaliou o processo.
A mesma confirmou que há de fato a disciplinas de QUI0053 - QUÍMICA INORGÂNICA I é
compatível com EQI0063 - QUIMICA INORGÂNICA. A técnica administrativa Carla questionou
se a equivalência seria de “mão dupla”, ou seja, se valeria tanto para o curso de Química quanto
para  o  curso  de  Engenharia  Química,  para  que  um discente  de  quaisquer  dos  cursos  cursasse
qualquer dos componentes. Foi definido que não, que serve apenas para que alunos de Química
cursem a disciplina da grade de Engenharia Química. Para os alunos de Engenharia Química, a
equivalência deverá partir da própria coordenação deles. A equivalência não terá validade limitada,
ficando vigente em definitivo e foi ratificada pelo colegiado.  2.6) PAUTA VI - Substituição de
discentes  suplentes  do colegiado:  A coordenadora  Maria  das  Graças  explicou para o discente
Odilon que as atuais suplentes estão ainda ativas no curso e participando de aulas, sendo assim não
podem ser simplesmente substituídas. Mas sugeriu que, se não for mais da vontade dos alunos e
delas,  os  alunos podem organizar  uma assembleia  para  encontrar  novos  nomes  para  suplência,
trazendo isso de forma documentada para ser pautado numa próxima reunião de colegiado. E nada
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quatorze horas e vinte 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.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 22/03/2021 15:41 )
ALINE THEODORO TOCI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1653503

 (Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:26 )
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2138843

 (Assinado digitalmente em 22/03/2021 15:20 )
JANINE PADILHA BOTTON

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1566714

 (Assinado digitalmente em 22/03/2021 15:04 )
MARCELA BOROSKI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1926933

 (Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:41 )
MARCELO GONCALVES HONNICKE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1571891

 (Assinado digitalmente em 19/03/2021 14:32 )
MARIA DAS GRACAS CLEOPHAS PORTO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CQUIM (10.01.06.03.04.04.03)

Matrícula: 1832774

 (Assinado digitalmente em 22/03/2021 13:27 )
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2182560

 (Assinado digitalmente em 19/03/2021 16:13 )
ODILON JOSE RIBEIRO DE FRANÇA

DISCENTE

Matrícula: 2018101000016150
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