
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO
ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO  DE  QUÍMICA  LICENCIATURA,
REALIZADA  NO  PRIMEIRO  DIA  DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

No primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às quinze horas e oito minutos, 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,
professora Paula Andrea Jaramillo Araujo; os representantes docentes: Aline Theodoro Toci, Janine
Padilha Botton, Marcelo Gonçalves Honnicke, Marcela Boroski, Marciana Pierina Uliana Machado;
a técnica administrativa em educação: Carla Janaina Skorek Branco; e a representante discente:
Luisa Natalia Parra Sierra. Havendo quórum, às quinze horas e oito minutos foi aberta a sessão. A
coordenadora  Paula  Andrea  Jaramillo  iniciou  a  sessão  agradecendo  a  presença  de  todos  e  em
seguida passou à pauta. 1) PAUTA: PAUTA I – Aprovação planos de ensino 2021.6; PAUTA II –
Aprovação plano de trabalho do Estágio Obrigatório III; PAUTA III – Alteração da composição do
colegiado de Química - designação professor Henrique Almeida e saída da professora Maria das
Graças;  PAUTA IV  –  Pedido  de  trancamento/cancelamento  de  matrícula  em  Química  Geral
Experimental de Fhabendy, Michelene, Jimmy Mallet (ingressantes Haitianos que não se encontram
no Brasil); PAUTA V – Ad referendum de trancamento total dos processos 23422.013260/2021-37
Brígido Cavelheiro e 23422.014373/2021-56 Eder Gustavo Sandoval; PAUTA VI – Possibilidade de
disciplinas de férias no período 03/01/2022 até 28/01/2022 segundo a INSTRUÇÃO NORMATIVA
PROGRAD nº.  05/2021,  DE 1º  DE OUTUBRO DE 2021.  1.1)  Aprovação  planos  de  ensino
2021.6. A coordenadora Paula Andrea informou que após uma análise geral divididiu os planos de
ensino entre os docentes para que cada um analisasse alguns. Disse ainda que já contatou alguns
docentes para que adequassem seus planos de ensino, mas que o plano de ensino da professora
Madeleine para  QUI0056 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO ainda encontra-se em aberto pois a
docente está em licença para tratamento de saúde, e o da professora Catarina também ainda faltava
algumas  adequações.  A  coordenadora  complementou  que  já  havia  recebido  um  retorno  da
professora Marcela e que os planos de ensino que ela analisou já retornaram corretos dos docentes,
e  que também havia recebido um retorno da professora Marciana e  Janine.  A professora Aline
aproveitou para tirar dúvidas que teve ao analisar os planos de ensino: 1. Se é necessário mencionar
no cronograma, a cada atividade,  se será síncrona ou assíncrona,  pois alguns coordenadores de
curso exigiram e outros não, e nenhum dos planos analisados por ela continha essa informação. 2.
Também  apontou  que  alguns  docentes  não  colocaram  a  bibliografia  em  formato  ABNT.  A
professora Janine comentou que isso ocorre quando os docentes puxam a bibliografia diretamente
da biblioteca,  e teriam que corrigir  manualmente.  A coordenadora Paula Andrea solicitou que a
professora Aline mandasse a análise dos planos de ensino para ela por e-mail para que ela pudesse
cobrar os professores. A professora Marcela opinou que nas normativas que descrevem como devem
ser os planos de ensino, pedem para que na metodologia seja dito se a disciplina vai ser síncrona ou
assíncrona, mas não pede para inserir no conteúdo programático. E sobre referências ela opinou que
se a descrição, ainda que não esteja nas normas da ABNT, permitir localizar o livro, ela não via
problema. A coordenadora Paula Andrea e a professora Aline comentaram que outros coordenadores
sempre pedem para bibliografia do plano de ensino seja idêntica ao do PPC. A professora Marcela
lembrou que para o ensino remoto se pode adicionar outras bibliografias além das constantes no
PPC.  A professora  Aline  complementou  que  para  disciplinas  básicas  deve-se  seguir  o  PPC.  A
professora Paula Andrea disse que teriam que tomar uma decisão no colegiado para uniformizar a
orientação que seria solicitada aos docentes e opinou que devido ao reconhecimento do curso que
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ocorrerá em breve,  seria  bom que a  bibliografia  fosse igual  à  do PPC. A professora Aline e  o
professor Marcelo concordaram. A professora Paula sugeriu que nesse semestre seja feito assim e
no  próximo  sejam  passadas  orientações  aos  docentes  antes  do  preenchimento  dos  planos.  A
professora Aline informou então que dos planos que analisou, 3 necessitarão adequar a bibliografia
e repassará os detalhes via e-mail à coordenadora Paula Andrea. A coordenadora disse que quando
os planos forem corrigidos, avisará o colegiado, porém não via necessidade de outra reunião apenas
para aprová-los. A coordenadora Paula mencionou que já havia recebido as análises das professoras
Marciana e Janine e já tinha dado sequência a elas (cobrou os docentes para que corrigissem). Em
seguida o professor Marcelo falou sobre os planos que analisou, e disse que estavam todos corretos
(dos professores Rodrigo da Lapa, Márcio Góes e professoras Marcela Boroski e Maria das Graças).
Sendo assim, restaram pendentes os analisados pela professora Aline, professora Marciana (que já
havia enviado à análise, porém os docentes responsáveis haviam sido notificados para correções
havia pouco tempo pela coordenadora) e alguns analisados pela coordenadora Paula (professora
Madeleine, Catarina e Cezar). 1.2) Aprovação plano de trabalho do Estágio Obrigatório III: A
coordenadora Paula Andrea colocou o plano de trabalho da professora Maria das Graças em tela, e
opinou que o considerava correto. Os demais concordaram e o aprovaram por unanimidade.  1.3)
Alteração da composição do colegiado de Química - designação professor Henrique Almeida e
saída  da  professora  Maria  das  Graças:  Aprovado  por  unanimidade.  1.4)  Pedido  de
trancamento/cancelamento  de  matrícula  em  Química  Geral  Experimental  de  Fhabendy,
Michelene,  Jimmy  Mallet  (ingressantes  Haitianos  que  não  se  encontram  no  Brasil):  A
coordenadora explicou que eles não conseguiram vir ao Brasil neste momento e que teve contato
com  eles  na  aula  de  Química  Geral.  Aprovado  por  unanimidade.  1.5)  Ad  referendum  de
trancamento  total  dos  processos  23422.013260/2021-37  Brígido  Cavelheiro  e
23422.014373/2021-56 Eder Gustavo Sandoval. A técnica Carla Janaina explicou que o assunto já
havia debatido em reunião anterior, porém após constatar que o pedido do discente Brígido foi
realizado dentro do prazo e foi revisto pela coordenadora anterior, Maria das Graças. E pedido do
discente Éder também foi revisto considerando o bom desempenho do discente.  Ad referendum
ratificado por unanimidade. 1.6) Possibilidade de disciplinas de férias no período 03/01/2022 até
28/01/2022  segundo  a  INSTRUÇÃO  NORMATIVA PROGRAD  nº.  05/2021,  DE  1º  DE
OUTUBRO DE 2021. A coordenadora opinou que o período de oferta é muito reduzido é o período
em que os docentes podem ter férias. Para os visitantes também pode ser inviável pois estão com
uma carga horária muito alta. Todos concordaram em não ofertar disciplinas de férias para este
período. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e
quatro  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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