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lATA DA 5 REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA

2(GRAU LICENCIATURA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE INTEGRAÇÃO

3LATINO-AMERICANA - UNILA

4As dezessete horas e dez minutos do dia nove de novembro do ano de dois mil e dezesseis,

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

6membros do colegiado do Curso de Química: Prof. Dr. Henrique Cesar Almeida

7(Coordenador do Curso), Prof. Dr. José Ricardo Cezar Salgado (Vice-coordenador de Curso),

8Profa. Dra. Janine Padilha Botton, Profa. Dra Marciana Pierina Uliana Machado, Profa. Dra.

9Paula Jaramillo Araújo e as discentes Ana Karla Cornelius Neves e Raquel Rodrigues Dias.

100 Prof. Henrique salientou a justificativa de ausência da Prof Dra. Maria das Graças

1 iCleophas Porto. Os demais membros não justificaram ausência. A reunião foi iniciada com o

l2os itens da pauta: (i) Aprovação dos Planos de Ensino 2016/02. O Prof Henrique comentou

l3sobre os prazos de envio e aprovação dos planos de ensino referentes ao semestre corrente,

l4que os mesmos foram enviados pelos professores. Os planos de ensino que estavam de

l5acordo foram aprovados pela coordenação do curso por Ad referendum. Alguns necessitaram

l6de correções, as quais foram realizadas e foram aprovados também por Ad referendum. O

17Prof. Henrique salientou que os planos de ensino do Ciclo Comum de Estudos não é

l8competência do coordenador do curso avaliá-los e que ele aguarda um parecer da PROGRAD

l9ou do colegiado do Ciclo Comum para que possa dar baixa dos planos no Sigaa. Foi

20c01ocado em votação e os planos de ensino de competência deste Colegiado foram aprovados

2lpor unanimidade. (ii) Aprovação dos horários do 1, 3 e 5 períodos do curso de Química

22para 2017/01. 0 Prof. Henrique explicou sobre a demora nos horários para o próximo

23semestre pelo fato do Ciclo Comum ter preferência na sua escolha e demorou para passar

24informações. Os horários para 2017/1 foram enviados por e-mail e sugestões foram

25apresentadas pelas discentes visando uma melhor distribuição de disciplinas para que mais

26discentes pudessem se matricular. Estas foram aceitas, pois não haveria prejuízo. Novamente

27foi trazida a demanda dos demais discentes referente ao problema do horários de início das

28au1a5, pois a maioria trabalha em diferentes locais da cidade até as dezoito horas e não tem

29condições de chegar na aula as dezoito horas e vinte minutos. Prof. Henrique comentou que
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30já foi discutido o assunto em um grupo de trabalho, mas não houve consenso em aceitar esta

3lpossibilidade, espera-se as conclusões do grupo de trabalho que trata das normas de

32graduação da UNILA. Em relação aos horários, foram feitas as mudanças no terceiro período

33de Cálculo II para quarta-feira nos horários 1 e 2, Física Geral Aplicada a Química I para

34quinta-feira nos horários 1 e 2 e sexta-feira nos horários 2 e 3. No quinto período foram

35alterados os horários de Seminários Integradores de Pesquisa para quarta-feira, horários 3 e

364, Química Analítica Quantitativa para terça-feira horários 3 e 4. Foi colocado em votação e

37aprovado por unanimidade o horário das disciplinas para 2017/1. Nada mais havendo, eu,

38Janine Padilha Botton, lavrei a presente ATA que segue assinada pelos membros presentes na

39reunião.
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