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1 ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA
2 (GRAU LICENCIATURA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE INTEGRAÇÃO
3 LATINO-AMERICANA - UNILA

4 As dezessete horas e treze minutos do dia doze de novembro do ano de dois mil e quinze, na

5 sala quatro do espaço três do bloco quatro, no Parque Tecnológico Itaipu, reuniram-se os

6 professores membros do colegiado, Prof. Dr. Márcio de Sousa Góes (Coordenador do Curso),

7 Prof. Dr. Henrique Cesar Almeida (Vice-coordenador de Curso), Profa. Dra. Caroline da

8 Costa Silva Gonçalves, Profa. Msc. Eralcilene Moreira Terezio, Profa. Dra. Marcela Boroski,

9 Profa. Dra. Maria das Graças Cleophas Porto e a Profa. Dra. Paula Andrea Jaramillo Araújo e

lo Eliel Ubaldo Rodrigues (ipresentante suplente dos estudantes), além dos professores

11 convidados, membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Química, Dr. Alvaro B.

12 Onofrio e Dra. Gilcelia Aparecida Cordeiro. Houve a justificativa do discente Edgar Costas

13 Velasquez. Não houve justificativa dos demais membros ausentes. Iniciou-se a discussão dos

14 pontos de pauta, que seguem: 1) Aprovação da ATA da 1* Reunião Ordinária da

15 Coordenação da Química. Aprovado por unanimidade. 2) Aprovação da ATA da P

16 Reunião Extraordinária da Coordenação da Química. Aprovado por unanimidade. 3)

17 Adequação das disciplinas 2016.1 (Ad referendum): o Prof. Márcio fala sobre a

18 necessidade de readequação dos horários das disciplinas que serão ofertadas no primeiro

19 semestre de dois mil e dezesseis. Houve uma solicitação de mudança, pela área de Química,

20 de horário da disciplina Química Geral II. A mudança foi realizada por ad referendum, uma

21 vez que havia necessidade enviar os horários para PROGRAD. Aprovado por unanimidade.

22 4) Deliberação sob o Regimento Interno do Curso de Química: foi aprovada a minuta que

23 estabelece o Regimento do Colegiado do curso de Química, grau Licenciatura desde que feita

24 as seguintes modificações: no título 2, artigo 4, modificar o parágrafo 5, suprimir o artigo 6 e

25 modificar o artigo 9; modificar parágrafo 4 do artigo 10; no título IV, capítulo 1, ajustar

26 conforme resolução N° 007/2014 da COSUEN; no artigo 14, modificar parágrafo único;

27 suprimir o artigo 21; no artigo 23, modificar seu parágrafo único e no capítulo 5, modificar o

28 artigo 28. Ficou a cargo da comissão provisória estabelecida para esse fim fazer a adequação

29 dos pontos acima e verificação geral do texto, uma vez que existe a necessidade de
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30 verificação de redundância. Posteriormente, será encaminhado por e-mail a todos os

31 membros para urna leitura final para encaminhamento junto a PROGRAD. 5)

32 Posicionamento sob a encaminhamento do NDE do Curso de Química: o Prof. Márcio

33 destaca que é necessário que a Coordenação Acadêmica se posicione a respeito do que foi

34 encaminhado pelo NDE do curso de Química no que tange a mudança de horário, turno,

35 número de semana, entre outras. A Profa. Graça destaca que é preciso que haja uma definição

36 do GT das Licenciaturas e que seria interessante aguardar um posicionamento por parte do

37 GT. O Prof. Márcio posiciona que a Coordenação Acadêmica do Curso deve realizar uma

38 proposta e que essa seja submetida a COSUEN. Sugere também que os encaminhamento

39 possam ser realizadas em conjunto com o NDE do Curso de Química, sendo aceito pelos

40 professores do NDE presentes na reunião. Proposta aceita. 6) Adequação da matriz

41 curricular: O Prof. Márcio fala sobre a modificação da matriz curricular no que tange nas

42 matrizes curriculares dos cursos com o intuito de atender ao disposto na Resolução

43 CONSUN no 11/20 15, a qual altera o valor do crédito para 17 horas-aulas. Outro ponto é que,

44 no caso das licenciaturas, foi elaborado pelo Departamento de Normas e Desenvolvimento

45 Curricular (DENDC) da UNILA um novo modelo de Matriz Curricular a fim de atender os

46 Pareceres CNE/CES 15/2005 e CNE/CP 28/2001, objetivando separar a prática como

47 componente curricular da prática técnico-científica. O Prof. Márcio fez uma explicação sobre

48 o procedimento utilizado para essa adequação na Matriz Curricular, uma vez que em sua

49 leitura não é simplesmente mudar uma carga horána e, além disso, duas semanas a mais

50 aumenta a carga horária de atividade complementares e de estágios. Pontos que em sua

51 leitura não são plausíveis e que nesse momento o curso deveria atender o mínimo exigido

52 pelo MEC. Outro ponto é que algumas disciplinas poderiam descaractenzar-se simplesmente

53 mudando o eixo da prática técnico-científica. A Profa. Graça destaca que há uma outra

54 Resolução CNE (Resolução N° 2, de 10 de julho de 2015) que deveria ser considerada. O

55 Prof. Márcio fez uma explanação breve da proposta enviada ao DENDC, mas que não foi

56 aceito por modificar o eixo teórico. Esta modificação determina que o projeto pedagógico

57 deve explicitar a respectiva composição dos componentes relacionados a estes

58 conhecimentos. Levando em consideração que a Matriz do Curso de Química necessita
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59 urgentemente de adequações e, apesar do aguardado do posicionamento do GT das

60 Licenciaturas, os presentes aprovaram por unanimidade as modificações propostas pelo Prof.

61 Márcio e que tal solicitação seja encaminhada ao DENDC e a solicitação de adendo

62 encaminhada junto a COSUEN.

63 Nada mais havendo, eu, Henrique Cesar Almeida, lavrei a presente ATA que segue assinada

64 pelos membros da reunião.

66 MÁRCIO DE SOUSA GÓES

67 HENRIQUE CESAR ALMEI

68 CAROLINE DA COSTA SILVA GONÇALVES

69 ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

70 MARCELA BOROSKI

71 MARIA DAS GRAÇAS CLEOPHAS PORTO

72 PAULA ANDREA JARAMILLO ARAJ'

73 ELIEL UBALDO RODRIGUES


