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4As dezessete horas e trinta e dois minutos do dia vinte de abril do ano de dois mil e

5dezessete, na sala onze do espaço três do bloco quatro, no Parque Tecnológico Itaipu,

6reuniram -se os membros do colegiado do Curso de Química: Prof. Dr. Henrique Cesar

7A!meida (Coordenador do Curso), Profa. Dra. Janine Padilha Botton, Profa. Dra Marciana

8Pierina Uliana Machado, Profa. Dra. Marcela Boroski, Profa. Dra. Maria das Graças

9Cleophas Porto, as discentes Ana Karla Cornelius Neves e Raquel Rodrigues Dias e a técnica

loadministrativa Ivanir dos Santos. Os professores José Ricardo Cezar Salagado e Paula

ilAndrea Jaramillo Araújo, justificaram suas ausências. A reunião foi iniciada com o os itens

l2da pauta: (i) Aprovação da ATA da 6 reunião ordinária: aprovada por unanimidade, (ii)

13Aprovação dos nomes da comissão que organizará o evento de Química da UNILA em

142017.1: os nomes sugeridos foram os dos dicentes Thiago de S. Reis Brandão, Ana Karla

15Cornelius Neves, Raquel Rodrigues Dias, Camila Moraes, Aline Chechi, Gabriel Tamura,

loFrancielle Lemes Grasse, Benhur Correa, Naiara Lima, João Campaner, Caio Nobre,

17Natanael R. de Oliveira, Eliel Ulbado Rodrigues, Gelson Mattos, Thiago Lombaldo, Aldo

18Barbosa, Adalberto Damião, Eliane Valdez, Ronaldo Baralle, Jennifer WoIf dos docentes

19Maria das Graças Cleophas Porto, Janine Padilha Botton e Welington Francisco; e da técnica

2ODenise Sayuri Oda Nampo. Todos os nomes foram aprovados por unanimidade. O Prof.

2lHenrique comentou que qualquer deliberação em relação a convidados que a Área de

22Química seja informada, pois a mesma poderá ser consultada para dar sugestões de nomes.

23(iii) Aprovação do nome do evento de Química em 2017.1: o Prof. Henrique faz um

24pequeno histórico do início das semanas de química da UNILA e que essa cronologia deve

25ser respeitada sendo que o espaço do evento deve ser igual para todas as subáreas da

26Química. A discente Ana Karla diz que nunca foi proposto alterar esse nome ou

27desconsiderar o histórico, mas sim de incentivar um novo evento que tivesse mais o

28envolvimento dos docentes do curso de Química, grau Licenciatura. A Profa. Graça defendeu

29a ideia de que ocorra o evento Encontro Latino-Americano de E sino e Química num
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30primeir0 momento junto com a III Semana Acadêmica de Química e que, posteriormente, o

3lnome do evento seja somente Encontro Latino-Americano de Ensino e Química, caso seja de

32c0mum acordo entre todos os envolvidos do curso de Química. Ocorreu uma discussão no

33 sentido de desmembrar os eventos no futuro, um no primeiro e outro no segundo semestre de

34cada ano, ou manter os dois unidos. A profa. Marcela também pede a palavra e reforça o

35histórico das semanas acadêmicas de química da UNIILA descrevendo os desafios de se

36promover tal evento. O Prof. Welington, a convite do colegiado, expressou sua opinião de

37que o histórico do evento devesse ser respeitado, mas que não há necessidade de tanto receio

38em criar novos eventos desta natureza na UN[LA. Para que houvesse uma deliberação, o

39Prof. Henrique solicitou que fossem dados encaminhamentos no sentido de definir um único

40event0, desmembrar os mesmos ou fazer um evento com os dois nomes. Foi de comum

41ac0rdo que o desmembramento em dois eventos não fazia sentido já que existe semelhanças

42de um com o outro. Neste sentido deliberou-se em escolher um nome somente para o evento,

43111 Semana Acadêmica de Química ou Encontro Latino-Americano de Ensino e Química.

44Por quatro votos a três, ficou decidido em manter o nome III Semana Acadêmica de

45Química. O Prof. Henrique pediu que a programação e as sugestões dos nomes dos

46convidados para o evento fossem repassados o mais breve possível e que conversaria com a

47direção do TLACVN para saber melhor dos prazos da entrega destes itens devido a demanda

48d0s recursos.

49Nada mais havendo, eu, Janine Padilha Botton, lavrei a presente ATA que segue assinada

50pe1os membros presentes na reunião.
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