
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO

ORDiNÁRIA DO COLEGIADODO CURSO DE

LICENCIATURA EM QUÍMICA, REALIZADA
NO DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E

DEZOITO-___________

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e cinco minutos, na Sala 11,

Espaço 3, Bloco 4, PTI, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniram-se os membros

que fazem parte do Colegiado de Química - Licenciatura, conforme lista de presença anexa, para

discutir e deliberar a pauta, conforme segue. A Professora Maria das Graças Cleophas Porto,

Coordenadora do Curso de Licenciatura de Química, iniciou a sessão agradecendo a presença de

todos. PAUTA I: Aprovar ata da 12." reunião ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em

Química; PAUTA II: Equivalência de disciplinas; PAUTA ifi: Atividades

Acadêmico-científico-culturais; PAUTA IV: submissão dos planos de ensino 2018.1 para

aprovação; PAUTA V: Criação de comissão para defmição dos critérios para o ingresso de

discentes através de transferência e aproveitamento de diploma. Informes. Pauta I: Aprovada a ata

da 12." reunião ordinária do Colegiado do Curso, sem alteraçôes; Pauta II: Aprovação pelo

colegiado das equivalências de disciplinas; 1. Fundamentos da América Latina I com Fundamentos

da América Latina Ii e Fundamentos da América Latina ii com Fundamentos da América Latina 111

- APROVADA por unanimidade; 2. Língua inglesa para fins acadêmicos (QUIOO9O) com língua

inglesa para fms acadêmicos (BTCOO8), língua inglesa para fms acadêmicos I (BIOO11O) e língua

inglesa para fins acadêmicos I (LETO133), uma vez que os ementários são idênticos e não há

pré-requisitos - APROVADA por unanimidade, 3. Química geral experimental (QU10037) com

química geral experimental (EQUI0006), - APROVADA por unanimidade. 4. Química Orgânica

Experimental (QU10059) com Química Orgânica Experimental (EQ0055); 5. Química Orgânica I

(QU10058) com Qumuca Orgânica I (EQ10053), 6 Quimica Orgâmca II (QU10064) com Qumilca

Orgânica II (EQ10054); 7. Física Geral Aplicada a Química I com Física Geral I (EQI0008) e 8.

Física Geral Aplicada a Química I com Física I (EERO109) Pauta ill: Atividades

Acadêmico-científico-culturais; a Prof." Maria das Graças Cleophas Porto, destacou a importância
da realização destas atividades, bem como, a necessidade do envolvimento dos discentes para o

sucesso das mesmas, nesse sentido estão previstas para o ano de 2018, as seguintes atividades

académico-científico-culturais: um campeonato esportivo, criação do logotipo do curso e Cerimônia

de prerniação dos vencedores no dia do químico (18 de junho), concurso de fotografia científica,

concurso de química e arte, IV Semana Acadêmica do CUrso de Química LicencIatura, III

Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química - Jalequim e a divulgação
de livro lançado pelo professor Wellington Francisco; Pauta IV: submissão dos planos de ensino

2018.1 para aprovação dos membros do colegiado - APROVADOS por unanimidade; Pauta V:

Criação de comissão para definição dos critérios para o ingresso de discentes através de

transferência e aproveitamento de diploma, sendo que o critério apresentado pela Coordenação seria

que esses alunos estivessem aptos para requerer a dispensa das disciplinas de química geral I e

química experimental, assim o ingresso desses alunos não aumentaria o problema já existente do

excesso de discentes nestas disciplinas, ponderação que foi acatada por todos os presentes e a

comissão para estipular este e demais critérios que possam surgir será composta por duas

representantes docentes Prof.' Paula AraÚjo Jaraniillo e Prof." caroline da Costa Silva Gonçalves e

uma representante discente Eliana Noeli Valdez Lugo. Informes: I. Ingresso de discentes em

ninnero superior ao limite estipulado no PPC; a coordenadora do Curso de Química Licenciatura,

Prof.a Maria das Graças Cleophas Porto, informou os demais membros do Colegiado, sobre a

situação recorrente de inserção pela PROGRAD de alunos em número superior à capacidade dos

laboratórios de química; 2. Nomeação do secretário do Colegiado do Curso de Licenciatura em

Química; a Prof." Maria das Graças Cleophas Porto, consultou a representante dos técnicos

administrativos Roseli Cândido a respeito da disponibilidade da mesma exercer a função de
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além do alcance da Coordenação do Curso, uma vez que decorre da ausência de professores, e isto

só se resolverá com o envolvimento de outros setores da instituição, no sentido de viabilizarem a

contratação de novos docentes para a área da química, diante desta dificuldade a profa Marcela

Boroski, sugeriu que essas disciplinas (química geral I e química experimental), fossem oferecidas

como primeira oferta no segundo semestre, a professora chamou a atenção também para a

possibilidade de readequação das disciplinas ofertadas pelo curso, no sentido de tentar priorizar a

oferta de química geral I e química experimental; 4. A Coordenadora do Curso de Licenciatura em

Química relatou que nos últimos dias foi finalizado o edital para criação do logotipo do curso, e que

o mesmo será divulgado a toda comunidade acadêmica amanhã (13 de abril), com premiação para

os melhores colocados (primeiro, segundo e terceiro lugares), o evento para a entrega dos prêmios
aos vencedores está previsto para ocorrer no dia 18 de junho, como forma de prestigiar o dia do

químico; 5. A Prof.
a

Maria das Graças Cleophas Porto, em conversa com a representante da área do

Ciclo Comum, procurou diversas trativas para solucionar o problema do atraso no início da oferta

das disciplinas do Ciclo Comum para o Curso de Química, após diversas conversas houve o acordo

para que as aulas iniciassem no dia 06 de abril, mediante o encaminhamento à Coordenação de

Química do plano para a reposição das aulas perdidas com o atraso. E nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e cinco minutos, da qual eu, Roseli Cândido,
lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes (11) e assinada em reunião

posterior. .2
Caroline da Costa Silva Gonçalves___________________________________________________________
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