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

Aos oito dias do mês de outubro 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: Janine Padilha Botton, Marcelo Gonçalves Honnicke,
Marcela Boroski, Marciana  Pierina Uliana Machado e Paula Andrea Jaramillo Araujo; a técnica
administrativa em educação:  Carla Janaina Skorek Branco; e os representantes discentes:  Luisa
Natalia Parra Sierra e Odilon José Ribeiro de França. A professora Aline Theodoro Toci justificou a
ausência por ter outra reunião já marcada no mesmo horário.  Havendo quórum, às quatorze horas
foi aberta a sessão. A coordenadora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo
a presença de todos e em seguida passou à pauta única do dia. 1) PAUTA - Aprovação do horário
das aulas para 2021.1:  A coordenadora Maria das Graças informou que havia sido enviada uma
prévia do horário elaborado aos alunos e pediu que eles se manifestassem. A discente Luisa Natalia
informou que os alunos repassaram 3 sugestões. A primeira sugestão foi do discente Guilherme
Pavão, que sugeriu que a disciplina de “Cálculo II”, do 3º período, que na prévia encontrava-se
ofertada às segundas e quartas-feiras, ficasse com o horário todo apenas na quarta-feira. A discente
Luisa  Natalia  complementou  que  os  demais  discentes  concordaram  com  esta  alteração.  A
coordenadora Maria das Graças confirmou que para isso também será necessário que “Química
Geral II” ocorra toda na segunda-feira e perguntou se alguém teria algo contra essa alteração. A
professora Marciana lembrou que de acordo com a Resolução 02/2020 não podem ocorrer 4 horas
de aulas síncronas seguidas da mesma disciplina. A coordenadora Maria das Graças comentou que
isso será reforçado aos docentes para que adotem também aulas assíncronas. Em seguida, a discente
Luisa Natalia apontou a segunda sugestão de alteração, a pedido da discente Raquel, que solicitou
que a disciplina de “Química Ambiental e Sociedade” fosse para outro dia, que não fosse na quarta-
feira, pois a discente Raquel também necessita cursar “Cálculo II” que ocorrerá às quartas-feiras. A
sugestão da discente Luísa foi de que “Química Ambiental e Sociedade” fosse ofertada às sextas-
feiras, porém a coordenadora Maria das Graças respondeu que isso não seria possível por questões
religiosas do professor que oferta a disciplina. Os presentes pensaram em diversas possibilidades de
remanejamento para atender o pedido da discente sem acarretar outros choques de horários para os
docentes,  e  a  sugestão  final  foi  dada  pela  professora  Marcela  Boroski  para  mudar  “Química
Instrumental”  de  segunda-feira  para  sexta-feira  e  “Química  Ambiental  e  Sociedade”  mudar  de
quarta-feira para segunda-feira. Em seguida a coordenadora Maria das Graças perguntou ao discente
Odilon José se havia outras colocações a serem feitas. O discente Odilon informou que houve várias
manifestações  no  grupo  de  Whatsapp  dos  alunos  sobre  a  necessidade  de  cursarem disciplinas
optativas. A coordenadora Maria das Graças informou que no semestre anterior havia sido ofertada
uma optativa e neste semestre também ocorrerá a oferta de outra, mas tudo depende da área de
Química ter condições de ofertá-las, pois os docentes vêm tendo uma carga horária muito elevada. A
coordenadora Maria  das  Graças  informou que poderá solicitar  a  oferta  de mais  uma disciplina
optativa, no entanto, dependerá da área à adesão em ministrá-la conforme a carga horária docente. A
coordenadora também lembrou que mesmo quando há oferta de optativas, há uma baixa adesão de
matriculados.  A professora Marciana perguntou se a disciplina de “Química Instrumental”  seria
experimental.  A coordenadora  Maria  das  Graças  respondeu  que  este  componente  vem  sendo
ofertado apenas  teoricamente.  A professora Marcela  reiterou a  fala  da coordenadora  Maria  das
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Graças e explicou que a disciplina de “Química Instrumental” já foi ofertada de forma totalmente
teórica. A professora Marciana explicou que já ocorrerão duas aulas experimentais nas sextas-feiras,
e só existem dois laboratórios que podem ser usados no PTI, pois só há um técnico de química para
atender à noite. A coordenadora Maria das Graças então encerrou o assunto dizendo que o docente
que ministrar “Química Instrumental” será informado para que a oferta seja totalmente teórica. A
técnica administrativa Carla Janaina questionou como seria a política do curso de Química para
aceitar disciplinas de outros cursos como optativas e a coordenadora Maria das Graças respondeu
que só são aceitas disciplinas relacionadas à formação do aluno, disciplinas livres  ainda não há
modos de como fazê-las serem aceitas. A técnica administrativa Carla sugeriu então que disciplinas
de outros cursos, que tivessem a ver com o curso de Química fossem aceitas como optativas. A
coordenadora Maria das Graças explicou que este era um assunto antigo para o qual havia muitas
dificuldades atreladas à questão de reservas de vagas que o curso ofertante teria que destinar aos
alunos de Química e que muitas vezes já ficava lotada pelos alunos do próprio curso ofertante, além
da solicitação de inclusão da disciplina como optativa. A professora Janine explicou que o NDE do
curso já tentou fazer isso, para que os alunos da Química pudessem cursar disciplinas nos cursos de
Engenharias  ou  Arquitetura,  mas  a  PROGRAD  foi  contra.  A coordenadora  Maria  das  Graças
recapitulou que as optativas estão sendo ofertadas na medida do possível. A professora Marcela
sugeriu que as optativas fossem ofertadas de forma 100% remota para ampliar a adesão dos alunos
sem choques de horários. A coordenadora Maria das Graças disse que isso será sugerido ao docente
que for ministrar a disciplina optativa. A professora Paula Andrea comentou que em outros cursos
isso já está ocorrendo. O discente Odilon comentou que era positivo o grupo tentar achar uma saída
sobre a questão das optativas. A coordenadora Maria das Graças recapitulou que será demandado à
área a oferta de duas optativas, uma na terça-feira e outra na quarta-feira, se possível, mas que esta
geraria choque de horário com “Cálculo II”. A coordenadora sugeriu então alterar de quarta-feira
para sexta-feira e questionou aos representantes discentes o que eles achavam. Como não souberam
dizer  no  momento,  combinou-se  que  repassariam  aos  demais  discentes  e  informariam  a
coordenadora até as 17h do mesmo dia para que em seguida o horário fosse fechado e demandado
às áreas de conhecimento. Horário aprovado, com as duas alterações de horário tratadas e com o
horário da segunda optativa podendo variar entre 6N34 ou 4N12. E nada mais havendo a tratar, deu-
se por encerrada a reunião às quatorze horas e trinta e seis  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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