
uNhA
Un.eschjce ecl

dd rteWaÇa,

Av. Tancrtdo Neves, 6731

85867-970 I Foz do Iguaçu PR

PTI-Bloco4

+55 (45) 3576.7307

Fax: +55 (45) 3576.7306

1 ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA
2 (GRAU LICENCIATURA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE INTEGRAÇÃO
3 LATINO-AMERICANA - UNILA.
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5 As dezessete horas do dia quatorze de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sala três do
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espaço três do bloco nove, no Parque Tecnológico Itaipu, reuniram-se os professores

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

Henrique Cesar Almeida (Vice-coordenador de Curso), Profa Dra. Caroline da Costa Silva

Gonçalves, Profa. Dra. Maria das Graças Cleophas Porto e Profa. Dra. Paula Andrea

Jaramillo Araújo. O presidente da Coordenação Acadêmica seguiu Art. 14, § 30, do

regimento interno do colegiado do Curso de Química -

grau

Licenciatura, que estabelece o quórum mínimo após quinze miiutos da primeira chamada. A

professora Dra. Marcela Boroski enviou um email dizendo que não poderia comparecer à

reunião. Os representantes dos discentes e dos técnicos não justificaram suas ausências. O

Prof. Marcio salienta que se faz necessário estabelecer Art. 90 § 30 que versa sobre o

desligamento automaticamente do Colegiado o membro que faltar, sem motivos justificados,

à 2 (duas) reuniões consecutivas ou à 3 (três) alternadas em àois semestres consecutivos.

Sugere que enviar aos membros dos discentes e técnicos obre a aplicação do artigo.

Aprovado por pelos presentes. Após a sugestão, e aprovação de todos, do Prof. Márcio de

inverter as pautas da reunião iniciou-se a discussão dos pontos, que seguem: 1)

Encaminhamentos por Ad referendum feitas pela coordenação. 1.1) Apresentação do

horário das disciplinas do segundo semestre de 2016. 0 Prof. Marcio faz uma breve

apresentação dos horários do segundo semestre de 2016. Explica que a proposta foi levada,

em consideração o PPC atual do Curso, uma vez que a nova proposta de PPC ainda está em

fase de discussão. A Profa. Maria das Graças solicita mudança de horário da disciplina

"Pesquisa em Ensino de Química I" com "História, Políticas E.lucacionais e Organização da

Educação Básica", em função de possível melhor adequação de seu horário. O Prof. Márcio

salienta o horário proposto possui uma certa "inflexibilidade" em função do CCE para o
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29 curso noturno nos segundos semestres e, além disso, fez um rodízio no horário para outras

30 áreas atuantes no curso. Ao final ficou decidido que uma possível adequação ou ajuste

31 poderá ser feito após definição da PROGRAD sobre a disciplina da área de educação. 2)

32 Processo 23422.003549/2016-66. 0 Prof. Marcio faz um brve histórico do processo. A

33 discente solicita troca de turma da disciplina de Química Gral Experimenta oferta pelo

34 Curso de Química, uma vez que ela possui impedimentos de frequentar a disciplinas às

35 sextas-feiras, em função de sua religião. O Prof. Marcio encaminhou o processo a Comissão

36 de Aproveitamento de Estudos (área de Química), tendo o p1recer favorável a estudante.

37 Porém, salienta que houve um contato da Secretaria Acadêmica do ILACVN sobre um

38 despacho feito pelo Departamento de Normas e Desenvo1vinnto Curricular (25/05/2016)

39 dando um parecer 'contrário a aprovação da equivalência entre as disciplinas". O Prof.

40 Marcio salienta que em sua leitura a equivalência não é prerrogativa do DENDC, mas sim da

41 Coordenação Acadêmica de Curso e das Comissões de Aproveitamento de Estudos, uma vez

42 que o que a análise feita é de cunho acadêmico e não técrnco. Contudo, salienta que a

43 observação destacada no despacho já havia sido discutida entre a coordenação e comissão de

44 aproveitamento de estudos da área da química. O Prof. Marcio informou que em contanto

45 com a docente responsável pela disciplina obteve a informação de que a discente não tem

46 frequentado a disciplinas. Ao final após discussões decidiu-se que o Coordenador do Curso

47 verificará a frequência da estudante para deliberação de encerramento do processo. 3)

48 Encaminhamentos da Comissão Mista a respeito da revisão do PPC do Curso de

49 Química, Licenciatura. O Prof. Marcio apresenta as principais mudanças realizadas no PPC

50 do Curso de Química, até a presente data. A ideia geral é que haja uma redução de 1 (um)

51 semestre e que para isso se faz necessário uma adequação em algumas disciplinas

52 obrigatórias, na atividade complementar e no estágio supervis..onado. A Profa. Caroline faz

53 alguns questionamentos sobre algumas mudanças realizadas i. matriz curricular e duvidas

54 sobre a carga horária total. O Prof. Marcio destaca que muitos pontos propostos ainda

55 carecem de um aprofundamento maior por parte da Comissão Mista, uma vez temos que

56 atingir no mínimo uma carga horária de 3200 horas-relógio. A Profa. Maria das Graças
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57 destaca que o Curso deve ter como foco norteador a formaçã de professores de química.

58 Além disso, destaca que há uma carga horária alta no t. tágio supervisionado. Após

59 discussões e questionamentos o Prof. Marcio ficou de reunir o NDE do Curso para

60 encaminhamentos ao Colegiado para deliberação. Nada mais havendo, eu, Marcio de Sousa

61 Góes, lavrei a presente ATA que segue assinada pelos membros presentes na reunião.
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63 CAROLINE DA COSTA SILVA GONÇAL ____
C

64 HENRIQUE CESAR ALMEIDA

65 MÁRCIO DE SOUSA GOES

66 MARIA DAS GRAÇAS CLEOPHAS PORTO

67 PAULA ANDREA JARAMILLO ARAÚJO
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