
ATA DA TRIGÉSIMA  OITAVA REUNIÃO
ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO  DE  QUÍMICA  LICENCIATURA,
REALIZADA NO DÉCIMO  QUINTO DIA
DE  JULHO DE  DOIS  MIL  E  VINTE  E
DOIS---------------------------------------------------

No décimo  quinto dia do mês de  julho de dois mil e vinte dois, às  treze horas e trinta minutos,
através  da  plataforma  RNP,  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, Álvaro
Barcellos  Onofrio,  Marcelo  Gonçalves  Honnicke,  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 a discente Luisa Natalia Parra Sierra na condição
de  ouvinte.  Havendo  quórum,  às  treze horas e  trinta  e  cinco  minutos  foi  aberta  a  sessão.  1)
INFORMES:  Semana  acadêmica  de  Química: A  coordenadora  Paula  informou  que  os
palestrantes da SAQ serão todos da região pois as passagens aéreas estão muito caras. A comissão
de organização tentará obter recursos ou doações por outros meios, inclusive para coffee break. A
coordenadora solicitou que os estudantes interessados em participar já devem enviar seus nomes. A
SAQ está  sendo planejada  para  setembro,  cerca  de  três  semanas  antes  da  SIEPE.  2)  PAUTA:
PAUTA I – Pedidos de trancamento de disciplina fora do prazo: Cristina dos Santos Costa e Ana
Beatriz Santos dos Santos; PAUTA II – Alterações do regimento do colegiado para adaptar-se à
Resolução COSUEN 02/2022 e outras adaptações; PAUTA III – Solicitação de oferta da disciplina:
Pesquisa em Ensino de Química I; PAUTA IV – Aprovação do horário para 2022.1; PAUTA V –
Quebra de pré-requisito de Química Instrumental (Química Inorgânica 2); PAUTA VI – Fretamento
para o SBQ sul 2022 em Ponta Grossa. 2.1) Pedidos de trancamento de disciplina fora do prazo
das discentes Ana Beatriz Santos dos Santos e Cristina dos Santos Costa: os processos haviam
sido  enviados  anteriormente  para  análise  e  as  justificativas  foram  consideradas  insuficientes:
negados  por  unanimidade; 2.2)  Alterações  do  regimento  do  colegiado  para  adaptar-se  à
Resolução  COSUEN  02/2022  e  outras  adaptações:  A coordenadora  informou  que  recebeu
sugestões de alterações da professora Aline e Marcela. A técnica Carla informou que regimentos dos
colegiados devem se adequar à resolução COSUEN 02/2022 até agosto, incluindo os procedimentos
do NDE e que essas inclusões  já  foram realizadas  na minuta pelo técnico Alencar  do CICN e
Jocinéia  do DENDC. Ademais  a  técnica  Carla  propôs tentar  facilitar  o  método de  eleição  dos
membros docentes e discentes para o colegiado, pois há pouca adesão às reuniões de eleição. O Art
6º do regimento do colegiado, que trata da escolha/eleição de discentes representantes no colegiado,
não foi alterado, pois está idêntico ao Art. 4º, § 6º da Resolução COSUEN nº 7, de 30 de junho de
2014, não deixando margem para se adotar procedimentos diferentes de assembleia estudantil ou
processo eleitoral. O Art. 8º teve algumas alterações no texto a fim de permitir que a escolha de
representantes docentes possa ocorrer sem a necessidade de uma reunião entre os elegíveis, apenas
com manifestações via e-mail (foram inseridos os §§ 2º e 3º).  A professora Paula lembrou que
outros  colegiados  possuem  suplentes  e  que  o  curso  de  Química  também  poderia  ter.  Foram
analisadas as inserções dos incisos XXIII a XXV no Art. 12 que colocam como competência do
colegiado de curso conduzir o processo de escolha dos membros do NDE, estabelecer o Regimento
do NDE e deliberar sobre as proposições do NDE. E a inclusão do Capítulo VI (novos artigos 30 a
32). O professor Marcelo sugeriu também padronizar a nomenclatura do NDE ao longo do texto. A
técnica Carla retornou ao artigo 4º, § 5º onde constava a sugestão da professora Marcela para alterar
o  texto  de  “o(a)  antigo(a)  coordenador(a)  e/ou  vice-coordenador(a)  assume  este  assento”  para
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“poderá  assumir”.  A coordenadora  Paula  sugeriu  incluir  no  texto  a  possibilidade  de  membros
suplentes docentes e foi inserida no parágrafo Art. 8º §3º. Sem outras manifestações, as alterações
foram votadas: Aprovadas por unanimidade. 2.3) Oferta da disciplina: Pesquisa em Ensino I. A
coordenadora Paula lembrou que esta disciplina teve que ser fechada no semestre corrente por conta
da saída do professor George da UNILA e que os discentes pediram reoferta, por ser uma disciplina
de  pré-requisito  para  o  estágio.  A coordenação  disse  que  pode  solicitar  à  área  de  Química  a
possibilidade  de  reoferta  desta  disciplina  e  pergunta  se  os  demais  membros  concordam com a
tentativa: Aprovada por unanimidade.  2.4) Aprovação do horário para 2022.1:  A coordenadora
Paula colocou o horário proposto em tela para que todos pudessem visualizar e foi apresentando
semestre a semestre. Os horários têm que ser distribuídos de acordo com as disciplinas recebidas do
ciclo comum, das áreas e da disponibilidade de laboratórios. Não houve solicitações de alteração do
horário  proposto:  Aprovado  por  unanimidade.  2.5)  Quebra  do  pré-requisito  de  Química
Instrumental (Química Inorgânica 2): Esta quebra beneficiará 3 discentes do curso. aprovado por
unanimidade.  2.6)  Fretamento  para  discentes  irem ao  SBQ sul  2022  em Ponta  Grossa:  A
professora  Marcela  Boroski  solicitou  aprovação  do  colegiado  para  se  submeter  ao  edital  de
fretamento  do  ILACVN,  para  participação  na  Reunião  da  Sociedade  Brasileira  de  Química  -
Regional Sul (SBQ-Sul): aprovado por unanimidade.  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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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 11:25 )
ALINE THEODORO TOCI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1653503

 (Assinado digitalmente em 28/07/2022 11:49 )
ALVARO BARCELLOS ONOFRIO
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1505034

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 16:39 )
CARLA JANAINA SKOREK BRANCO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILACVN (10.01.06.03.04.10)

Matrícula: 2138843

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 17:35 )
MARCELO GONCALVES HONNICKE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1571891

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 16:54 )
MARCIANA PIERINA ULIANA MACHADO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CQUIM (10.01.06.03.04.04.03)

Matrícula: 1315453

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 20:24 )
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CQUIM (10.01.06.03.04.04.03)

Matrícula: 2182560

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 18:48 )
MARINA VIEIRA DOS SANTOS

DISCENTE

Matrícula: 2020101000012058

 (Assinado digitalmente em 27/07/2022 16:48 )
RUTH MERY CCAJMA MAMANI

DISCENTE

Matrícula: 2017109000115690
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