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

Aos vinte  e  nove dias  do mês de julho  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, Marcela
Boroski, Marcelo Gonçalves Hönnicke, Marciana Pierina Uliana Machado e Paula Andrea Jaramillo
Araujo; e a técnica administrativa em educação: Carla Janaina Skorek Branco. O discente Odilon
José Ribeiro de França participou na condição de ouvinte, pois seu mandato como representante
discente já encontra-se expirado.  Havendo  quórum,  às quatorze horas e um minuto 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 vice-coordenação do
curso  de  Química  -  Licenciatura:  a  coordenadora  Maria  das  Graças  deu  as  boas-vindas  ao
colegiado do curso de Química Licenciatura à professora Marciana Pierina Uliana Machado que
assumiu  recentemente  a  vice-coordenação  do  curso. 1.2)  ENADE:  a  coordenadora  Maria  das
Graças explicou que o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho é destinado aos ingressantes
que concluíram até 25% da carga horária total do curso e aos formandos com mais de 80% do curso
concluído.  No curso  de  Química  apenas  os  discentes  Apenas  Aldo Sindulfo  Barboza  Valdez  e
Raquel Rodrigues Dias estão aptos a prestar o exame. Num primeiro momento a coordenação de
curso e os discentes responderam a questionários exigidos para a organização do exame e num
segundo momento o Colegiado e o NDE do curso deverão analisar se o rol de conteúdos presentes
no exame é  compatível  com a  grade  curricular  do  curso,  conforme repassado pelo  procurador
institucional em reunião ocorrida com os coordenadores de cursos. A coordenadora lembrou ainda
que  participação  no  ENADE não  é  opcional. 1.3)  Cancelamentos  de  curso: A coordenadora
informou que nas últimas semanas dois discentes cancelaram o vínculo com o curso. São eles:
Lucas Nunes Hermes e Eliel Ubaldo Rodrigues. A coordenadora comentou que futuramente seria
importante discutir-se meios de estimular alunos assistidos pela PRAE para que participem mais
ativamente de atividades e do dia a dia do curso, e deixou aberto caso algum presente quisesse fazer
mais algum informe. A professora Paula Andrea perguntou se a curricularização da extensão está
sendo  tratada  no  NDE  de  Química.  A professora  Graça  explicou  que  existem  duas  situações
ocorrendo: existem grupos de trabalho que vêm se ocupando deste tema imbricados ao fórum das
licenciaturas  e  a  Resolução CNE de  2019 que  trouxe diretrizes  para  adequação  dos  cursos  de
licenciatura.  O fórum das  licenciaturas  se  dividiu em dois  GTs:  um para  a  curricularização da
extensão e outro para analisar quais elementos da BNCC serão incorporados aos currículos das
licenciaturas. A coordenadora explicou que não vê dificuldade para implantar a curricularização da
extensão no PPC da Química, mas sim adequar o PPC à Resolução do CNE de 2019, pois esta
mexeria com componentes do Ciclo Comum de Estudos, e espera-se que a PROGRAD inicie esta
discussão.  Finalizados  os  informes  passou-se  aos  pontos  de  pauta.  2)  PONTOS DE PAUTA:
PAUTA I  – Homologação dos  planos  de ensino.  PAUTA II  –  Aprovação de plano de trabalho
específico relacionado aos Estágios Obrigatórios I e II. PAUTA III – Homologação dos nomes para
representação discente no colegiado.  PAUTA IV –  Solicitação de inclusão da disciplina Catálise
homogênea  (EQI0078)  no  rol  de  optativas  do  curso  de  Química  –  Licenciatura.  Processo
23422.010216/2021-66 - Sabrina Kerkhoff.  PAUTA V –  5) Solicitação de Trancamento total  do
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curso  de  Ana  Karla  Cornelius  Neves  –  Processo  23422.011792/2021-97.  2.1)  PAUTA  I  –
Homologação dos planos de ensino 2020.9.  Conforme exigência da PROGRAD, os planos de
ensino  de  2020.9  foram  enviados  para  análise  do  colegiado  para  posterior  homologação  pela
coordenação. A coordenadora solicitou que se alguém se opusesse à homologação se manifestasse.
Sem manifestações. Planos de ensinos aprovados por unanimidade. 2.2) PAUTA II – Aprovação de
plano de trabalho específico relacionado aos Estágios Obrigatórios I e II: Em atendimento à IN
01/2021 PROGRAD que está regendo o semestre 2020.9 foi solicitado, além da aprovação do plano
de ensino, a aprovação em colegiado também de um plano de estágio. A coordenadora Maria das
Graças explicou que, conjuntamente com o professor Welington Francisco, traçou duas opções de
planos (plano A e plano B) devido a dificuldades que a UNILA teve com o Núcleo Regional de
Educação.  No plano A o aluno mantêm o estágio  de forma remota,  no plano B caso não seja
permitido ao aluno fazer o estágio de maneira remota, a SACT ou o próprio curso poderão ser as
concedentes de estágio ao invés do NRE. Após as explicações a coordenadora deixou a palavra aos
demais  membros.  Sem  intervenções  nem  dúvidas,  os  planos  de  estágio  foram  aprovados  por
unanimidade.  2.3)  PAUTA III  –  Homologação  dos  nomes  para  representação  discente  no
colegiado.  A coordenadora Maria das Graças agradeceu à técnica administrativa por organizar a
assembleia  que  permitiu  a  escolha  das  novas  chapas  de  representação  discente  no  colegiado e
passou-lhe a palavra.  A técnica administrativa Carla  agradeceu também ao discente Odilon que
atuou para a efetivação da assembleia e listou as chapas, sendo a primeira composta pelas discentes
Luisa Natalia Parra Sierra como titular e Ruth Mery Ccajma Mamani como suplente e a segunda
chapa composta por Odilon José Ribeiro de França como titular  e Kellen Beatriz  Ferreira  Dos
Santos  como  suplente.  A coordenadora  solicitou  que  os  contrários  à  aprovação  dos  nomes  se
manifestassem.  Sem  manifestações.  Nomes  aprovados  por  unanimidade.  2.4)  PAUTA  IV  –
Solicitação de inclusão da disciplina Catálise homogênea (EQI0078) no rol de optativas do
curso  de  Química  –  Licenciatura.  Processo  23422.010216/2021-66  -  Sabrina  Kerkhoff.  A
coordenadora Maria das Graças explicou que os professores da área de química estiveram por vezes
sobrecarregados, o que inviabilizava a oferta de disciplinas optativas. Sendo assim, a disciplina de
Catálise  Homogênea  foi  ofertada  pelo  professor  Renan  em 2018.4  que  atuava  como professor
substituto  na  época,  e  pôde ser  utilizada  para  resolver  o  problema sobre  a  falta  de  ofertas  de
disciplinas optativas. O processo então foi aberto para tornar a disciplina optativa no histórico dos
alunos que a cursaram, bem como aqueles que venham a cursar. A professora Janine comentou que
à época da construção do PPC do curso de Química foi pensado em deixar aberto para que discentes
pudessem cursar quaisquer disciplinas de cursos afins como optativas, mas que isso não foi aceito
pela PROGRAD, e ela não via problema nenhum para que essa disciplina fosse optativa. Sem mais
intervenções, a coordenadora perguntou ao colegiado se poderiam aprovar: solicitação aprovada por
unanimidade.  2.5)  PAUTA V –  Solicitação  de  Trancamento  total  do  curso  de  Ana  Karla
Cornelius Neves - Processo 23422.011792/2021-97. A coordenadora Maria das Graças comentou
que neste momento delicado de pandemia não cabe se opor a um pedido de trancamento. Solicitou
que os  contrários  ao trancamento  se manifestassem.  Sem manifestações:  Trancamento  Total  de
curso aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às
quatorze horas e vinte e sete 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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