
ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO  DE  QUÍMICA  LICENCIATURA,
REALIZADA NO  DÉCIMO  OITAVO  DIA
DE   MAIO   DE   DOIS   MIL   E   VINTE E
DOIS.

No décimo oitavo  dia  do  mês  de  maio  de  dois  mil  e  vinte  dois,  às  quinze  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, professora Paula
Andrea  Jaramillo  Araujo;  os  representantes  docentes:  Aline  Theodoro  Toci,  Alvaro  Barcellos
Onofrio, Henrique Cesar Almeida, Marcela Boroski, Marciana  Pierina Uliana Machado; a técnica
administrativa em educação: Carla Janaina Skorek Branco; e as representantes discentes: Marina
Vieira dos Santos, Ruth Mery Ccajma Mamani. E o discente Jorge Luis de Oliveira Gomes na
condição  de  ouvinte.  O  professor  Marcelo  Gonçalves  Honnicke  justificou  sua  ausência  por
participar de banca de concurso público no momento da reunião. Havendo quórum, às quinze horas
e  cinco  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 – Escolha de
dois representantes para a Comissão COADA – PROGRAD;  PAUTA II – Discussão de possíveis
temas para a Semana Acadêmica da Química – 2022;  PAUTA III – Trancamento fora de prazo de
Brenda  Amorin  Pinheiro  e  Mirian  Cristina  de  Nascimento  Lopez;  PAUTA IV –  Aprovação  de
planos de ensino 2021.2; PAUTA V – Revisão do regimento do colegiado.  1.1) Escolha de dois
representantes para a Comissão COADA – PROGEPE: A coordenadora Paula Andrea colocou
em tela o memorando recebido da PROGRAD solicitando a indicação de dois professores para
atuarem como representantes do curso de Química na Comissão de Orientação e Acompanhamento
do  Desempenho  Acadêmico  –  COADA e  solicitou  se  algum  dos  presentes  estaria  disposto  a
participar  acompanhando-a.  Os  presentes  afirmaram  que  já  participam  de  muitas  comissões  e
colegiados  e  já  estão  bastante  sobrecarregados.  Então  foi  sugerido  levar  o  pedido  a  todos  os
professores  da  área  de  química  para  ver  interesse  dos  destes  em participar.  1.2)  Discussão de
possíveis temas para a Semana Acadêmica da Química – 2022. A coordenadora Paula trouxe o
tema da semana acadêmica de Química, aproveitando o espaço com professores e discentes para ver
se seguirão uma temática ou se será mais geral e também para encontrar uma possível data, pois já
faz um ano desde a ocorrência  da última edição.  A coordenadora Paula consultou os  discentes
presentes se o assunto já havia sido abordado entre os eles e a discente Marina Vieira respondeu que
até o momento esse tema não foi tratado pelos discentes e pediu um prazo, de preferência até o final
de junho, para definir isso com eles. A professora Aline incluiu que o dia do químico ocorre em 18
de  junho  e  que  na  experiência  da  organização  da  última  SAQ  houve  pouca  participação  dos
discentes. O professor Henrique comentou que acha realmente necessária que a organização precisa
ficar mais centralizada nos docentes, opinou que está muito em cima da hora para que a Semana
Acadêmica seja organizada até o dia do químico, que seria um prazo razoável para setembro ou
novembro e que seria bom convidar palestrantes da região. A professora Marciana perguntou se as
palestras  seriam presenciais.  Os professores  Henrique  e  Paula  opinaram que sim.  A professora
Marcela  questionou  quanto  de  recurso  que  o  curso  de  Química  dispõe.  A coordenadora  Paula
informou que é de cerca de 2 mil reais. A professora Marcela sugeriu de levar a questão da SAQ
para os professores da área de Química e também de fazer um evento mais curto, de cerca de 3 dias.
Os professores concordaram. A coordenadora Paula sugeriu convidar professores da própria UNILA
de  outros  cursos  que  tenham  relação  com  a  Química,  como  Biotecnologia  por  exemplo.  A
professora Aline sugeriu convidar novamente o palestrante perito da Polícia Federal que daria uma
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palestra na SAQ do ano anterior, mas por um problema técnico a palestra não ocorreu. O professor
Henrique sugeriu também um palestrante da UTFPR, professor Laércio, que atua com biogás. A
professora  Aline  sugeriu  que  saia  do  colegiado  um representante  para  coordenar  o  evento.  O
professor Henrique disse que contribuiria na organização mas que gostaria de que outra pessoa
coordenasse  o  evento  e  sugeriu  também convidar  a  professora  Rafaella  da  Biotecnologia  para
palestrar.  A professora  Paula  sugeriu  também convidar  o  professor  visitante  André  Rudiger.  A
professora Marciana sugeriu também convidar sua orientadora de mestrado, que atuou por muitos
anos na área de ensino. A professora Aline lembrou também que podem ser ofertados minicursos. O
professor Henrique comentou sobre seu projeto de extensão com fantoches e que poderia fazer um
minicurso de uso de fantoches na temática da química para crianças do fundamental. A discente
Marina  sugeriu  em  algum  momento  da  SAQ  houvesse  exposição  de  trabalhos  de  iniciação
científica. O professor Henrique lembrou que em outubro ocorre a SIEPE que tem justamente esse
objetivo, para não repetir o que já foi exposto em outro evento da UNILA. A coordenadora Paula
disse que já falaria com o professor André Rüdiger, professora Rafaela e professor Kelvinson para
ver se podem participar da SAQ. O professor Henrique também sugeriu que seu minicurso poderia
ser voltado a preparação de álcool glicerinado. A coordenadora Paula considerou que, com todas as
sugestões, a temática da SAQ seria multidisciplinar e que levaria o assunto à reunião de área. 1.3)
Trancamentos de curso fora do prazo 2021.6 -  Brenda Amorin Pinheiro e Mirian Cristina de
Nascimento Lopez: a coordenadora Paula exibiu as solicitações em tela e alertou aos demais que os
pedidos foram feitos foram de prazo sem justificativa. A técnica Carla Janaina explicou que os
prazo para solicitação de trancamento total ou parcial em 2021.6 foi até 21/12/2021 e que ambas as
discentes  enviaram solicitações  fora  do  prazo  e  sem justificativa,  o  que  seria  necessário  para
pedidos fora do prazo serem analisados em colegiado. A discente Brenda Amorin Pinheiro fez a
solicitação em 11/02/2022 e a discente Mirian Cristina do Nascimento Lopez em 08/03/2022. A
técnica Carla Janaina relatou que solicitou às discentes a justificativa para o trancamento enviando
e-mail às mesmas e até a data reunião não havia recebido retorno. O professor Henrique comentou
que os trancamentos de curso podem prorrogar o tempo de conclusão do curso em até 2 anos e que
isso manteria ocupada uma vaga no curso por este período. A técnica Carla Janaina mostrou em tela
as Normas de Graduação da UNILA (Res nº 7, de 23 de julho de 2018) a qual lista uma série de
justificativas que podem ser utilizadas para trancamento a qualquer tempo, mas que as discentes não
apresentaram qualquer justificativa listada ou qualquer outra. Sem outras manifestações os pedidos
puderam ser  votados:  Trancamentos  negados  por  unanimidade.  1.4)  Aprovação  de  planos  de
ensino 2021.2:  A professora Paula explicou que já analisou todos os planos de ensino e solicitou
aos docentes as correções. Estavam pendentes apenas os planos de ensino de duas disciplinas, que
eram  ministradas  pelo  professor  George  Sakae  que  deixou  a  UNILA.  O  professor  Welington
assumirá Estágio Obrigatório IV e a outra disciplina ainda aguarda manifestação da área. Planos de
ensino  aprovados por  unanimidade.  1.5)  Revisão do regimento do colegiado: A coordenadora
Paula informou aos presentes que o regimento passará por revisão para se adequar à Resolução nº
2/2022/COSUEN que determina que o rito de eleição do NDE que passará pelo colegiado a partir
de agora. A técnica Carla Janaina explicou que poderiam aproveitar o momento e alterar a parte que
trata da escolha de representantes do colegiado, de forma a facilitar, minimizando a necessidade de
reuniões ou assembleias para escolha, nas quais há dificuldade de reunir os pares. Ficou definido
que serão trazidas sugestões para a próxima reunião.  E nada mais havendo a tratar,  deu-se por
encerrada a reunião às dezesseis horas, 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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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 30/06/2022 08:39 )
ALINE THEODORO TOCI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1653503

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 12:18 )
ALVARO BARCELLOS ONOFRIO
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1505034

 (Assinado digitalmente em 15/06/2022 10:07 )
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILACVN (10.01.06.03.04.10)

Matrícula: 2138843

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:15 )
HENRIQUE CESAR ALMEIDA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1023132

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 15:52 )
MARCELA BOROSKI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1926933

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 12:22 )
MARCIANA PIERINA ULIANA MACHADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CQUIM (10.01.06.03.04.04.03)

Matrícula: 1315453

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 11:47 )
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CQUIM (10.01.06.03.04.04.03)

Matrícula: 2182560

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 19:17 )
MARINA VIEIRA DOS SANTOS

DISCENTE

Matrícula: 2020101000012058

 (Assinado digitalmente em 14/06/2022 12:11 )
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DISCENTE

Matrícula: 2017109000115690
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