
ATA  DA  TRIGÉSIMA  TERCEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO  CURSO  DE  QUÍMICA
LICENCIATURA,  REALIZADA  NO  DIA
TRINTA  DE  SETEMBRO  DOIS  MIL  E
VINTE E UM ---------------------------------------

Aos trinta dias do mês de setembro 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 o representante discente: 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 e quatro minutos 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) Cancelamentos de curso:  A
coordenadora Maria das Graças informou que desde a última reunião dois alunos cancelaram o
vínculo com o curso de Química: Vinicius Santos de Santana e Lucas Cavalcante Mousinho.  1.2)
ENADE: A coordenadora informou que a prova ocorrerá em 14/11/2021 e esta será a primeira
edição em que o curso de Química da UNILA participará, possuindo dois alunos aptos a participar:
Raquel e Aldo. As Instituições de Ensino Superior de todo o país solicitaram para que este ENADE
ou fosse adiado ou ocorresse de forma remota, porém este pedido ainda não havia obtido resposta,
então o curso continuava com os trâmites para que os alunos participem. Em seguida passou-se à
pauta. 2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA I –  Equivalências Internas (área da educação); PAUTA II
– Processos de Trancamento Total fora de prazo (Éder Gustavo e Brigido Cavalheiro); PAUTA III –
Processos de Trancamento parcial fora de prazo (Rosenie e Gisele Daiana Pescador); PAUTA IV –
Renovação dos  contratos  dos  docentes  visitantes  (George  Hideki  Sakae  e  André  e  André  Luis
Rüdiger); PAUTA V – Horário do período letivo regular 2021.4 (equivale a 2020.1). 2.2) PAUTA I
– Equivalências Internas (de EDU0006 Didática Geral para QUI0055 Estudos em Currículo e
Avaliação; de EDU0004 Psicologia da Educação para QUI0056 Psicologia da Educação; e de
MAT0040 Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica para QUI0051 História,
Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica).  A coordenadora Maria das Graças
explicou que foi solicitado à área da Educação para que analisasse estas demandas, porém como a
área não possui uma comissão de equivalência, coube a ela, ao professor George e a professora
Marciana fazer as análises. A coordenadora explicou ainda que comumente a área de Educação
oferta componentes diversos aos da matriz do curso de Química e oferece vagas aos alunos de
Química,  sendo assim esta  equivalência  se faz muito importante.  A coordenadora perguntou se
alguém teria alguma colocação. O discente Odilon José perguntou sobre a questão dos créditos, pois
a disciplina de QUI0056 Psicologia da Educação possui apenas dois créditos e a  de EDU0004
Psicologia da Educação possui quatro créditos. A coordenadora comentou que isso já foi repassado
à PROGRAD e espera-se um posicionamento, pois se o aluno cursa dois créditos a mais do que o
obrigatório, para onde vão esses créditos em seu histórico? E a PROGRAD ainda não resolveu isso.
A coordenadora aproveitou para lembrar ainda das questões de adequações de PPC que estão por vir
para  os  cursos  de  licenciaturas  por  conta  da  curricularização  da  extensão  e  da  BNCC,  e  das
dificuldades existentes em atendê-las por conta da grande carga horária também do Ciclo Comum
de Estudos. A professora Janine informou que fará parte do colegiado do Ciclo Comum de Estudos
e a coordenadora Maria das Graças pediu para que a mesma tente auxiliar nessas demandas das
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licenciaturas. Sem  manifestações,  as  equivalências  foram  aprovadas.  A técnica  Carla  Janaina
perguntou qual  seria  o tempo de validade dessas equivalências.  A coordenadora respondeu que
poderiam ficar em definitivo, e quando ocorrerem as modificações do PPC isso poderá ser revisado.
2.2) PAUTA II – Processos de Trancamento Total fora de prazo (23422.014373/2021-56 - Eder
Gustavo Sandoval; 23422.013260/2021-37 - BRIGIDO CAVALHEIRO). A coordenadora Maria
das  Graças  contextualizou  que  os  interessados  não se  atentaram a  data  máxima estipulada  em
calendário acadêmico para solicitar  trancamento de curso, que foi até 18 de agosto de 2021. O
professor  Marcelo  pontuou que  se  estes  trancamentos  fora  do  prazo  forem aceitos  será  aberto
precedente para outros pedidos.  O discente Odilon José comentou que não compreendeu o que
aconteceria aos interessados caso o pedido não fosse aceito e a técnica Carla Janaina explicou que
caso os trancamentos não fossem deferidos, possivelmente os alunos teriam que continuar cursando
as disciplinas, caso contrário reprovariam, mas que no próximo semestre poderiam se matricular
novamente  sem  problemas,  desde  que  não  excedam  o  número  máximo  de  reprovações  que
caracterizariam abandono de curso. Votação: Trancamentos totais indeferidos pela maioria,  com
uma  abstenção.  2.3)  PAUTA  III  –  Processos  de  Trancamento  parcial  fora  de  prazo
(23422.015185/2021-54  –  Rosenie  Guedorah  Joseph;  23422.015400/2021-69  Gisele  Daiana
Pescador Cano). A coordenadora explicou que o que difere os dois pedidos é que o pedido da
discente Gisele Daiana Pescador Cano está amparado por atestado médico. A professora Marciana
relatou  que  a  discente  estava  passando  por  questões  sérias  de  saúde  e  ainda  assim tentou  dar
continuidade à disciplina, mas infelizmente foi acometida por mais um AVC e passou por 15 dias de
internação,  sendo  assim  a  professora  Marciana  considera  que  a  discente  realmente  não  tem
condições de levar a disciplina de Química Orgânica até o final, sendo favorável ao trancamento
parcial  de  Química  Orgânica.  A técnica  Carla  fez  uma consideração  sobre  o  caso  da  discente
Rosenie, por conta do então recente desastre ocorrido no Haiti que também influenciou o pedido.
Votação:  Ambos  os  trancamentos  parciais  aprovados  por  unanimidade.  2.4)  PAUTA  IV  –
Renovação  dos  contratos  dos  docentes  visitantes  (George  Hideki  Sakae  e  André  Luis
Rüdiger). A coordenadora explicou que por volta de dezembro de 2021 será necessário renovar os
contratos dos professores George e André e perguntou ao grupo se aprovam a renovação. Votação:
Aprovado por unanimidade. 2.5) PAUTA V – Horário do período letivo regular 2021.4 (equivale
a 2021.1). A coordenadora explicou que como ainda estava aguardando o recebimento dos horários
da área da educação não foi possível levar o horário para ser apreciado pelo colegiado na presente
reunião,  mas  como não  queria  deixar  de  passá-lo  pelo  colegiado,  questionou  se  seria  possível
marcar uma reunião para este fim na semana seguinte, apenas se a área da educação tiver enviado
seus horários. A reunião ficou acordada para 08/10/2021 às 14:00h. A técnica-administrativa Carla
Janaina quis ainda fazer um informe referente aos ingressantes 2021. Ela informou que a procura
pelo curso estava sendo baixa e que muitos candidatos não apresentavam a documentação completa
exigida  pelo  edital,  o  que acabava indeferindo alguns deles.  Solicitou  ainda  que se  possível  o
discente Odilon repasse aos outros alunos para ficarem atentos às redes sociais se surgirem dúvidas
de candidatos para que os auxiliem se possível. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
a reunião às quatorze horas e quarenta 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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