
ATA  DA  TRIGÉSIMA  REUNIÃO
ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO  DE  QUÍMICA  LICENCIATURA,
REALIZADA NO  DIA CINCO  DE  MAIO
DE DOIS MIL E VINTE E UM------------------

Aos cinco dias do mês de maio 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;  os  representantes  docentes  Aline  Theodoro  Toci,  Marcelo  Gonçalves  Hönnicke,  Marcela
Boroski,  Paula  Andrea  Jaramillo  Araujo;  a  técnica  administrativa  em  educação,  Carla  Janaina
Skorek Branco; e o representante discente João Victor de Oliveira Campaner. A professora Janine
Padilha Botton não compareceu por sua aula ter se estendido até o horário da reunião, e a professora
Gilcélia  Aparecida  Cordeiro  e  o  representante  discente  Odilon  José  Ribeiro  de  França  não
justificaram suas ausências. Havendo quórum, às quatorze horas e três minutos foi aberta a sessão.
A coordenadora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos
e em seguida passou-se aos informes. 1) INFORMES: 1.1) Discentes do curso que solicitaram o
cancelamento de vínculo: A coordenadora Maria das Graças informou que, desde a última reunião
do colegiado, outras duas discentes solicitaram o cancelamento de seus vínculos com o curso. São
elas:  Hadassa Maciel de Freitas Barros, através do processo 23422.005996/2021-31, e Cleonice
Ferreira dos Santos, através do processo 23422.005754/2021-66.  1.2) VI Semana Acadêmica de
Química:  A coordenadora  informou  ainda  que  durante  esta  semana  está  ocorrendo,  de  forma
totalmente online e gratuita, a VI Semana Acadêmica de Química da UNILA que contém mais de
1050 inscritos nas atividades do evento. 1.3) Eleições para coordenação do curso de Química: A
coordenadora Maria das Graças informou que no dia anterior ao da reunião foram homologadas as
inscrições  de  chapas  que  concorrerão  às  coordenações  de  cursos,  sendo  que  para  o  curso  de
Química houve a inscrição de chapa única,  composta pelas professoras Paula Andrea Jaramillo
Araujo e Marciana Pierina Uliana Machado. A coordenadora Maria das Graças deixou registrado
seu apoio à chapa candidata. Não houve inclusões de outras pautas e passou-se às deliberações. 2)
PONTOS DE PAUTA: PAUTA I – Processo 23422.005793/2021-80 – Solicitação de retificação do
cancelamento  do  componente  QUI0092  cursado  em  2019.1  pela  discente  LILIAN  GISSELA
GUILLEN ALMEIDA; PAUTA II – Processo 23422.005981/2021-48 – Solicitação de trancamento
fora de prazo do componente QUI0092 por LILIAN GISSELA GUILLEN ALMEIDA; PAUTA III
– Aprovação do Plano de  Ensino de QUI0036 QUÍMICA GERAL I  em 2020.6;  PAUTA IV –
Eleição de membros discentes para o colegiado. 2.1) PAUTA I – Processo 23422.005793/2021-80
– A discente LILIAN GISSELA GUILLEN ALMEIDA solicita retificação do cancelamento da
disciplina QUI0092 HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA QUÍMICA II cursada em 2019.1. A
técnica administrativa Carla fez uma contextualização sobre o assunto do pedido, dizendo que com
este pedido a discente Lilian Gissela Guillen Almeida visa conseguir retificar o status “cancelado”
que consta em seu histórico para a disciplina de QUI0092 História e Epistemologia da Química II
(2019.1) para “aprovado”, ocorrido após trancamento total realizado a pedido da própria aluna por
motivos de saúde. Ocorre que este pedido de trancamento total foi feito antes da data estipulada em
calendário acadêmico para finalização do semestre e, consequentemente, consolidação das turmas,
sendo  assim,  o  trancamento  total  acabou  por  atribuir  o  status  “cancelado”  até  mesmo  para  a
disciplina de QUI0092 História e Epistemologia da Química II, na qual a discente obteve nota e
frequência suficientes para aprovação. Tal  aprovação na disciplina foi devidamente comprovado
pelo próprio docente da turma naquela ocasião, além do fato de as aulas já terem sido concluídas
antecipadamente pois o docente que a ministrou,  Welington Francisco,  obteve afastamento para
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cursar  pós-doutorado  a  partir  de  29  de  maio  de  2019.  A  coordenadora  Maria  das  Graças
complementou dizendo que ao ser analisada esta pauta pelo colegiado não é possível garantir que o
pedido da discente de retificação seja realizado pela PROGRAD, pois, devido à excepcionalidade
do caso, apenas instâncias superiores ao Colegiado do Curso poderá alterar o histórico acadêmico
da referida discente. No entanto, a coordenadora considera de extrema importância que o processo
seja analisado pelo colegiado. Alguns docentes questionaram alguns pontos em que tinha dúvidas e,
por fim, ficou definido que: a) o colegiado é favorável à retificação do histórico solicitado pela
discente e encaminhará o pedido à PROGRAD, a qual se posicionará sobre aviabilidade de atender
o pedido ou não. b) O colegiado dá encaminhamento apenas ao pedido de retificação de QUI0092
História e Epistemologia da Química II, pois foi esta disciplina solicitada pela discente no processo
em pauta, além de o professor que ministrou as aulas ter confirmado que a nota e frequência que
constam no histórico escolar da aluna são  iguais as que lhe foram atribuídas em 2019.1 por ele.
Encaminhamento aprovado por unanimidade. 2.2) PAUTA II – Processo 23422.005981/2021-48 –
A discente LILIAN GISSELA GUILLEN ALMEIDA solicita trancamento fora de prazo do
componente QUI0092 HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA QUÍMICA II no semestre de
2020.6: A técnica administrativa Carla explicou que o prazo para pedidos de trancamento, conforme
calendário acadêmico, era até 30/03/2021, e após este prazo, os pedidos necessitam de justificativa
e aprovação do colegiado,  e  que no caso em pauta,  a  discente Lilian Gissela  Guillen Almeida
solicita o trancamento do componente QUI0092 História e Epistemologia da Química II, no qual
está matriculada no semestre corrente, 2020.6. A justificativa da aluna é que como ela está com um
processo em andamento solicitando a retificação, e consequente validação da nota obtida em 2019.1
para este componente e, portanto, solicita o trancamento por preferir aguardar o resultado definitivo
das instâncias superiores ao Colegiado do Curso. A professora Aline Toci comentou que decidir este
processo de forma diferente do anterior seria ambíguo. Entretanto o colegiado não acatou o pedido
de trancamento fora de prazo, com 05 votos contra e duas abstenções: trancamento fora de prazo
indeferido, pois houve o entendimento que  é de responsabilidade de cada discente acompanhar e
cumprir os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico da Universidade.  2.3) PAUTA III –
Aprovação do Plano de Ensino de QUI0036 - QUÍMICA GERAL I em 2020.6. A coordenadora
Maria das Graças explicou que este plano precisou ser reaberto devido ao fato da Profa.  Paula
Andrea Jaramillo Araujo ter assumido as aulas do referido componente, por isto, a necessidade de
aprová-lo  em caráter extemporâneo. Aprovado por unanimidade. 2.4) PAUTA IV – Eleição de
membros discentes. A coordenadora Maria das Graças solicitou que os alunos se organizem para
recompor a representação discente do Colegiado, pois as discentes Mirian Cristina do Nascimento
Lopez (Titular) e Natalia Maria Lucas dos Anjos (Suplente) não estão participando das atividades
do colegiado do curso de Química. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às
quatorze  horas  e  cinquenta  e  dois  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.

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85



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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/05/2021

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº QUI-ATA-30ª-ORD /2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 4) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 17:59 )
ALINE THEODORO TOCI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1653503

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 14:07 )
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 2138843

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 14:10 )
MARCELA BOROSKI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1926933

 (Assinado digitalmente em 10/05/2021 08:37 )
MARCELO GONCALVES HONNICKE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1571891

 (Assinado digitalmente em 10/05/2021 12:49 )
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 08/05/2021 07:39 )
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2182560

 (Assinado digitalmente em 10/05/2021 13:17 )
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CAMPANER

DISCENTE

Matrícula: 2017101000002950

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 4 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 07/05/2021

4cb6c2c5d7

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

