
1 ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO

2 COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM

3 QUÍMICA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE

4 MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO -------------------

5

6

7 Ao primeiro dia do mês de março de dois mit e dezoito, às dezesseis horas e trinta e cinco

8 minutos, na Sala 11, Espaço 3, Bloco 4, PTI, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná

9 - reuniram-se os membros do ILACVN que fazem parte do CICN e integram o Cotegiado do

10 Curso de Química - Licenciatura, conforme Lista de presença anexa, para discutir e

11 deLiberar a pauta, conforme segue. A Professora Mana das Graças Cleophas Porto,
12 Coordenadora do Curso de Química - Licenciatura, iniciou a sessão agradecendo a presença

13 de todos. A discente ELiana Noelia Valdez Lugo justificou a sua ausência e a servidora Roseli

14 Cândido estava de férias. PAUTA I: Aprovar ata da •a reunião ordinária do Colegiado do

15 Curso de Licenciatura em Química; PAUTA II: Posse dos membros do Colegiado do Curso de

16 Licenciatura em Química; PAUTA III: Período de matrículas (contextuaLização); PAUTA IV:

17 Concurso artístico; PAUTA V: Equivalência de discipLinas; PAUTA VI: RPC e rádio; PAUTA VII:

18 Aprovações "ad referendum"; PAUTA VIII: Memorando Centro Acadêmico (C.A.); PAUTA IX:

19 Processo n°23422.010250/2017-49 (quebra suspensão temporária de pré-requisito); PAUTA

20 X: Recepção dos catouros; PAUTA XI: Mobilidade acadêmica para alunos da Licenciatura;

21 PAUTA XII: Composição do NDE; Pauta XIII: Vagas de professores visitantes. Informes. Pauta

22 I: Aprovada ata da •a reunião ordinária do Cotegiado do Curso, sem alterações; Pauta II:

23 Posse dos membros do Cotegiado do Curso de Licenciatura em Química: Maria das Graças
24 Cleophas Porto (PRESIDENTE); REPRESENTAÇÃO DOCENTE (titular): Caroline da Costa Silva

25 Gonçatves, Janine Padilha Botton, Marcela Boroski, Marcelo Gonçalves Honnicke, Paula

26 Andrea Jararnillo Araujo e Welington Francisco; REPRESENTAÇÃO DISCENTE: Raquel
27 Rodngues Dias (titular), EI.iana NoeUa Valdez Lugo (titular), João Victor de Oliveira

28 Campaner (suplente), Emerson José dos Santos de Meira (suplente); REPRESENTAÇÃO DOS

29 TECNICO-ADMINISTRATIVOS: Roseli Cândido (titular), Patrícia Borim da Silva Pereira

30 (suplente); Pauta III: A Prof.a Caroline, vice-coordenadora do curso, relatou as

31 adversidades durante o período de matrículas, em que esteve à frente da coordenação do

32 curso, envolvendo falta de professores para ofertar as disciplinas obrigatórias: Psicologia
33 da Educação, acabou sendo será ofertada ao sábado devido a inflexibilidade de horários

34 da docente, que só teria disponibilidade de ofertar a disciplina aos sábados de manhã. A

35 coordenação realizou várias tratativas para evitar que os alunos ficassem sem a disciplina
36 e que ela fosse realizada no horário disponibilizado pela coordenação na pianilha de

37 distribuição de aulas, entretanto, a questão foi solucionada de forma emergencial e

38 conforme indicação do DEACA - PROGRAD, a disciplina foi ofertada no horário 7M34. No

39 entanto, essa foi uma solução pontual e emergencial dada à revelia da coordenação, pois
40 o curso, até o presente momento, teve sua carga horária distribuída de segunda a sexta -

41 feira de cada semana; Estudo de Curriculo e Avaliação (2N34) foi ofertada pela Profa.

42 Catarina, após atender à solicitação emergencial da coordenação do curso; Libras 1 f1
'

43 (aguardando abertura de vagas remanescentes da turma de matemática 5N), também

44 foram disponibilizadas 25 vagas corn a turma Geografia, 7M12. No que tange ainda à

45 discipLina de Libras I, cabe destacar que foi solicitada 50 vagas para os alunos de Química,
46 todavia, a secretaria acadêmica abriu vagas para outros alunos externos ao curso, o que

47 gerou sérios problemas para a coordenação, pois, vários alunos do curso tiveram suas

48 matrículas não concretizadas; Química Orgânica U (matrícula compuLsória de onze alunos

49 de Engenharia Química, a pedido da Coordenadora de Curso em exercício - pré-requisito
50 x correquisito); Sobre a oferta de vagas para disciplinas, os veteranos devem aguardar até

51 o dia 29/03 para matricuLas em vagas remanescentes, por ordem de chegada na Secretaria

52 Acadêmica; Pauta IV: Será realizado um concurso artístico entre os aLunos reguLarmente (t''
53 matricuLados no Curso de Química para eleição de uma logo que representará a identidad

-

-



54 do curso e envolverá uma premiação (modelo atômico) e certificação de horas

55 compLementares; Pauta V: Equivalência de disciplinas (Física/Matemática; Física I e II;

56 CálcuLo I e II) dos outros cursos. Consultar as Engenharias, submeter aprovação dos

57 Coordenadores dos Cursos e Comissões das Areas/Equivalências para ter os PPCs alterados

58 até 2019 e as equivalências serem automáticas. Validação das disciplinas cursadas em

59 outros cursos como Optativas; Pauta VI: Fomentar espaços para divulgar o curso de

60 Química - Licenciatura na sociedade de Foz do Iguaçu e cidades círcunvizinhas, para tanto,

61 estão sendo firmadas parcerias entre o curso de uma rádio local (para discutir a química
62 no cotidiano) e uma divulgação científica no RPC na praça; Pauta VII: Aprovações "Ad

63 Referendum": Aprovação dos Planos de Ensino 2017.2, Matrícula Computsória de 08

64 discentes na disciplina de Química Orgânica II (N°s dos Protocolos: 23422.002013/2018-08,
65 23422.002118/2018-83, 23422.002129/2018-77 e 23422.002143/2018-87); troca de pré -

66 requisito da disciplina de Química Geral II para correquisito para a disciplina de História

67 e Epistemologia da Química II (N° do Protocolo: 23422.000980/2018-60); suspensão de pré -

68 requisito das disciplinas Química Orgânica I e Físico-Química I para a disciplina
69 Instrumentação para o Ensino de Química I (N° do Protocolo: 23422.015053/2017-16);
70 Pauta VIII: Foi encaminhado Memorando (2/2018 -

CQUIM) à Reitoria através da

71 Coordenação reforçando a importância de se viabilizar um espaço de convivência para os

72 alunos (Centro Acadêmico) do Curso dentro do PTI (Bloco 04, Espaço 04, Sala 04), porém,
73 a resposta dada pela Sra. SORAYA JEBAI QUINTA é que a demanda apresentada pela
74 Coordenação do Curso de Química não poderá, por hora, ser atendida devido à falta de

75 espaços disponíveis no PTI; Pauta IX: O discente Robinson Gonzalez Valdez solicitou a

76 quebra de pré-requisito para a disciplina de Educação Inclusiva do Curso de Química -

77 Licenciatura. Tal disciplina possui como pré-requisito a disciplina de Psicologia da

78 Educação, porém, o referido discente cursou a disciplina Fundamentos da Psicologia e

79 Sociologia da Educação no Curso de LCN, no entanto, as duas disciplinas foram dadas como

80 equivalente após análise dos ementários e carga horária por um docente da área de

81 Educação. O colegiado do Curso de Química - Licenciatura aprovou a quebra de pré -

82 requisito solicitado pelo discente e o cadastro de equivalência automática entre os dois

83 componentes curnculares supracitados; Pauta X: Recepção dos catouros: prevista a

84 apresentação do Centro, do Curso, da biblioteca, a realização de um "Mini show da

85 Química"; Pauta XI: Está previsto o lançamento do Edital Paulo Freire, para mobilidade

86 acadêmica de alunos da Licenciatura; Pauta XII: A portaria que indicava os membros do

87 antigo Núcleo Docente Estruturante (NDE) expirou em 31/01/2018, foi realizada uma

88 eleição de acordo com a RESOLUÇÃO N° 013-2013, definindo assim, a sua nova

89 configuração: Márcio de Sousa Góes (Presidente), Maria Das Graças Cleophas Porto (Vice -

90 Presidente), Marcela Boroski (Secretária), Caroline da Costa Silva Gonçalves, Welington
91 Francisco; Janine Padilha Botton e Catarina Costa Fernandes; Pauta XIII: Solicitadas 4

92 (quatro) vagas de professores visitantes. Informes: 1. Convite à técnica Roseli Cândido

93 para desempenhar a função de Secretária do Colegiado, respeitando o seu horário de

94 trabalho no agendamento das reuniões (até às 17h30); 2. Equivalência da disciplina de

95 Física I (Engenharias); 3. Definido o horário das reuniões às quintas-feiras, das 16 às 17h,
96 com a anuência de todos os presentes; 4. Na próxima reunião, a presidente submeterá o

97 calendário anual de atividades Acadêmico-Científico-Culturais (esportes, artísticos, rádio,
98 RPC) à aprovação desse Colegiado; 5. Em uma ação conjunta entre o CICN e a Coordenação
99 do Curso de Química - Licenciatura está sendo equipado um Espaço Laboratório

100 multifuncional - Bloco 1 5 PTI para atender às licenciaturas do Instituto, a coordenadora

101 entregou uma lista de materiais necessários para adequação do espaço para as práticas
102 pedagógicas elaboradas pelos alunos em formação inicial em conjunto com seus

103 professores do eixo de educação científica e matemática; 6. A discente Raquel manifestou

104 sua preocupação com as disciplinas de Estágio I e II e ficou acertado a possibilidade de ser

105 excluído o pré-requisito de Estágio I para o II e ser inserido um correquisito, dando

106 oportunidade assim, que os alunos cursem os dois estágios concomitantemente, por fim,'
/
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6. A Profa. Graça informou que está sendo eLaborada uma lista de disciplinas de outros

cursos que poderão ser utilizadas pelos discentes do curso de Química - Licenciatura como

componentes optativos. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às

dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Patrícia Borim da Silva Pereira,
lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes (10) e assinada em

reunião posterior.
-

Caroline da Costa Silva Gonçalve

Emerson José dos Santos de Mei

Janine Padilha Botton
________

Marcela Boroski '11ckkAQr.
Marcelo Gonçalves Hönnicke

Maria das Graças Cleophas Porto

Patrícia Borim da Silva Pereira

Paula Andrea Jaramillo Arjo_

RaqueL Rodrigues

Welington Franci


