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

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, através da plataforma
Google Meet,  reuniu-se remotamente o Colegiado do Curso de Química – Licenciatura,  com a
presença  dos  membros:  A coordenadora  de  curso e  presidenta do colegiado,  Maria  das  Graças
Cleophas Porto; os representantes docentes: Aline Theodoro Toci, Janine Padilha Botton e Paula
Andrea Jaramillo Araujo; a técnica administrativa em educação: Carla Janaina Skorek Branco; e o
representante discente: João Victor de Oliveira Campaner. A professora Gilcélia Aparecida Cordeiro
encontrava-se em processo de afastamento, a professora Marcela Boroski encontrava-se em férias, e
o professor Marcelo Gonçalves Honnicke e o discente Odilon José Ribeiro de França justificaram
suas  ausências.  Havendo  quórum,  às  quatorze  horas  e  cinco  minutos foi  aberta  a  sessão.  A
coordenadora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e
em seguida passou aos informes. 1) INFORMES: 1.1) Nova coordenação do curso de Química –
Licenciatura:  A coordenadora  Maria  das  Graças  informou  que  a  votação  da  eleição  da  nova
coordenação do curso de Química licenciatura ocorreu e a chapa única candidata, composta pelas
professoras  Paula  Andrea  Jaramillo  Araujo  e  Marciana  Pierina  Uliana  Machado  foi  eleita.  A
coordenadora Maria das Graças deixou votos de estima à chapa eleita e colocou-se à disposição
para  auxiliá-las  na  transição.  1.2)  Resultados  da  VI  SAQ: a  coordenadora  Maria  das  Graças
informou que houve 1053 inscritos na VI Semana Acadêmica de Química.  O evento ofertou 8
minicursos, e teve o apoio de muitos professores do curso. O evento foi um sucesso, tendo ótimas
avaliações através de formulário de satisfação aplicado aos participantes. Finalizados os informes a
coordenadora  solicitou  aos  presentes  a  inserção  de  alguns  pontos  de  pauta:  Ratificação  da
aprovação ad referendum da monitoria da professora Marciana; Alteração da atual vice-coordenação
do curso; Representação discente do Colegiado; Alteração de membro/presidente do NDE do curso
de  Química;  Aprovação  de  regimentos  internos  do  NDE e  Colegiado  do  curso  de  Química  -
licenciatura; Curso (turmas) de férias do curso de Química – licenciatura. A inclusão dos pontos de
pauta foi acatada pelos presentes. 2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA I – Aprovação do horário para
o semestre 2020.8 (equivalente a 2020.2). PAUTA II – Ratificação da aprovação ad referendum da
monitoria  para  o  Ensino  de  Química  Orgânica  I  -  Coordenador(a):  Marciana  Pierina  Uliana
Machado.  PAUTA III  –  Alteração da  Vice-coordenação do Curso.  PAUTA IV –  Representação
discente.  PAUTA V –  Alteração  de  membro/presidente  do  NDE.  PAUTA VI  –  Aprovação  dos
regimentos de NDE e colegiado.  PAUTA VII –  Curso de férias.  2.1) PAUTA I – Aprovação do
horário  para  o  semestre  2020.8  (equivalente  a  2020.2).  A coordenadora  Maria  das  Graças
apresentou  uma  planilha  contendo  os  horários  das  aulas  para  2020.8,  semestre  a  semestre.  O
discente João Victor de Oliveira Campaner informou que alguns discentes comentaram que não
conseguiriam se matricular na disciplina Cálculo I. A coordenadora Maria das Graças explicou que
conversou com a área da matemática questionando se há possibilidade de abrir uma reoferta de
Cálculo I, o que poderia ajudar estes alunos a conseguirem cursar Cálculo I, mas isso dependerá da
área  de  matemática  aceitar  fazer  a  reoferta.  Sobre  os  horários  do  4º  período,  a  coordenadora
informou que o organizou de modo que as aulas experimentais para não ficassem com duas turmas
no mesmo horário, para evitar grande fluxo de pessoas no mesmo espaço (de modo a garantir o
distanciamento social). A coordenadora também avisou que o número de vagas será reduzido devido
ao cenário pandêmico. Não houve solicitações dos discentes sobre os horários do 4º período. Sobre
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o 6º período a coordenadora Maria das Graças deixou registrado que as optativas apresentadas no
horário  dependerão  da  disponibilidade  dos  docentes  em  as  ofertarem.  Sobre  o  8º  período  a
coordenadora explicou que os horários da área da educação já são predefinidos pela área e não
podem ser alterados. Sobre o 10º período a coordenadora Maria das Graças informou que é um
semestre  com  menos  disciplinas  e  maior  carga  horária  para  estágio  e  Atividades  Acadêmicas
Curriculares  (AAC’s).  A coordenadora  informou  ainda  que  realizou  tratativas  junto  à  área  da
Biologia e conseguiu que uma professora se disponibilizasse a ofertar a turma de Fundamentos de
Bioquímica. Sem pedidos de alteração ou outras intervenções o horário foi votado: Aprovado por
unanimidade.  2.2) PAUTA II – Ratificação da aprovação  ad referendum da monitoria para o
Ensino de Química Orgânica I - coordenador(a): Marciana Pierina Uliana Machado. Para que
a professora Marciana pudesse coordenar a monitoria, a coordenadora de curso Maria das Graças
precisou  aprovar  o  projeto  em  um  curto  prazo,  sendo  necessário,  então,  aprová-lo  por  ad
referendum.  Desta forma, solicitou a ratificação da aprovação: Aprovado por unanimidade.  2.3)
PAUTA III  –  Alteração  da  Vice-coordenação  do  Curso: A Coordenadora  Maria  das  Graças
explicou que devido ao processo de afastamento da então vice-coordenadora do curso, a professora
Gilcélia Aparecida Cordeiro, faz-se necessário realizar a alteração. A professora Marciana Pierina
Uliana Machado aceitou ocupar esta função até o final do mandato atual (01/11/2021). Votação:
Aprovado por unanimidade. 2.4) PAUTA IV – Representação discente no colegiado: as discentes
que  se  propuseram  a  fazer  parte  do  colegiado  não  estão  tendo  participação.  Sendo  assim,  a
coordenadora  Maria  das  Graças  sugeriu  fazer  uma mobilização  via  SIGAA para  que  ocorra  a
assembleia discente, no qual os discentes se manifestariam para indicação e aprovação dos nomes.
Sendo apenas um encaminhamento não foi  necessária votação.  2.5) PAUTA V – Alteração de
membro/presidente  do  NDE: a  então  presidente  do  NDE,  a  professora  Gilcélia  Aparecida
Cordeiro, encontra-se em processo de afastamento. Desse modo, a coordenadora Maria das Graças
se propôs a ocupar sua vaga no NDE do curso de Química, o que seria benéfico inclusive à iminente
avaliação do curso pelo MEC. Aprovado por  unanimidade.  2.6)  PAUTA VI – Aprovação dos
regimentos  de  NDE  e  colegiado:  a  coordenadora  Maria  das  Graças  recapitulou  que  estes
documentos já tinham sido aprovados no colegiado anteriormente, e após devolução do DENDC
solicitando  pequenos  ajustes,  precisam  ser  aprovados  em  definitivo  para  prosseguimento  ao
CONSUNI (apenas o regimento do colegiado) e publicação oficial no site do curso. Aprovado por
unanimidade. 2.7) PAUTA VII –  Curso de férias. A coordenadora Maria das Graças explicou que
devido ao curto tempo para oferta de turma de férias, não demandará às áreas de conhecimento que
compõem o curso a oferta de turmas. Mas havendo disposição de algum docente, até mesmo os de
outras  áreas  ou pelo  CICN, a  oferta  será bem-vinda.  Aprovado por  unanimidade.  E nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quatorze horas e cinquenta 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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