
1 ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO om»-

2 NÁRIA DO COLEGIADO DO CIJIRSO DE

3 QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

4 DIA VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS

5 MIL E DEZOITO

€

7 Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e dez minutos, na

8 Sala 11, Espaço 3, Bloco 4, PTI, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Cole-

9 giado do Curso de Química - Licenciatura, com a presença dos membros: Maria das Graças Cleop-

10 has Porto (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Eliana Noeli

11 Valdez Lugo, Roseli Cândido, Janine Padilha Botton, Raquel Rodrigues Dias, Paula Andrea Jara-

12 mulo Araújo e Welington Francisco. Havendo quorum foi aberta a sessão. A Professora Maria das

13 Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. Justificou ausência: Prof.

14 Marcelo Gonçalves Hõnnicke. PAUTA I: Aprovar a ata da 13
a
reunião ordinária do Colegiado do

15 Curso de Química - Licenciatura; PAUTA 1k Aprovar a ata da reunião extraordinária do Colegi-

16 ado do Curso de Química - Licenciatura; PAUTA III: Análise e Aprovação provação do horário das

17 disciplinas para o 2018.2; PAUTA IV: Comissões de equivalência de discp1inas; PAUTA V: Ratifi-

18 cação da análise de aproveitamento de estudos processo n° 23422.004200/2018-32; PAUTA VI:

19 Suspensão de pré-requisitos e correquisitos; PAUTA Vil: Disciplinas que serão ofertadas em con-

20 traturno (2018.2); PAUTA VIII: Retomada das discussões no NDE sobre a resolução do estágio
21 obrigatório do Curso de Química Licenciatura. Informes. Deliberações: PAUTA I: Aprovada a ata

22 da 13. reunião ordinária do Colegiado do Curso de Química Licenciatura, sem alterações. PAUTA

23 II: Aprovada a ata da 3
a
reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Química Licenciatura,

24 senil alterações. PAUTA III: Análise e aprovação do horário das disciplinas do Curso de Química -

25 Licenciatura 2018.2. A Profa. Maria das Graças Cleophas Porto, apresentou a proposta de horários

26 para o segundo semestre, a qual foi avaliada por todos e atendendo a demanda dos discentes, apre
-

27 sentada nesta reunião pela discente Raquel Rodrigues Dias. e, mediante a anuência dos demais

28 membros, o horário foi alterado conforme documento anexo. O Colegiado do Curso de Química Li-

29 cenciatura acordou que as disciplinas optativas serão ofertadas em consonância com o novo PPC do

30 curso, considerando o perfil dos professores visitantes que ministrarão as disciplinas. PAUTA IV:

31 Comissões de equivalência de disciplinas. O Colegiado do Curso de Química, em respeito à autono-

32 mia das comissões de equivalências de disciplinas (Química, Física, Biologia, CCE e Matemática),

33 adota as decisões das referidas comissões, cabendo ao colegiado apenas a ratificação dos pareceres

34 atribuidos. PAUTA V: Ratificação da Aprovação da equivalência interna permanente entre as disci-

35 plinas QUIOO6I - físico química I e QUI0006 - físico química, pela comissão de equivalência de-

36 signada pela área de Química @rocesso n° 23422.004200/2018-32). PAUTA VI: Aprovação da sus-

37 pensão de pré-requisitos e correquisitos temporários. Foram aprovadas, por unanimidade, as .suspen
-

38 sOes dos seguintes pré-requisitos: (QU10093 - QUIIMTCA INORGANICA II para Estágio Obrigató-

39 rio I - 0U10063), (QUIOO61 - FISICO-QUTMICA I para Estágio Obrigatório II - QUIOO72) e

40 (QUIOO63 ESTAGIO OBRIGATORIO I para Estágio Obrigatório II QU10072). Foram apro
-

41 vados, por unanimidade, os correquisitos: (Q1510063 - Estágio Obrigatório I com Estágio Obrigató-

42 rio II - QUTOO72); (QLTIOO65 FISICO-QUTMICA 11 com FTSTCO QUTMICAEXPERIMENTAL -

43 QUTOO69). PAUTA VII: Disciplinas que serão ofertadas em contraturno (2018.2), atendendo a

44 demanda dos discentes, as disciplinas ofertadas em contraturno no semestre 2018.2 serão: Estágio
45 Obrigatório I (QUiOO63),. Físico-Química Experimental QIJT0069) e Estágio Obrigatório II

46 (QU10072). A solicitação foi aprovada por unanimidade, pois, há um quantitativo pequeno de

47 alunos aptos para cursarem os respectivos componentes, havendo consenso entre os alunos em

48 relação ao horário que foi definido, uma vez que todos possuem disponibilidade. PAUTA VIII:

49 Retomada das discussões no NDE sobre a resolução do estágio obrigatório do Curso de Química -

50 Licenciatura, a Professora Maria das Graças Cleophas Porto, solicitou que o colegiado aprovasse a

51 retomada das discussões sobre o regulamento do estágio obrigatório do curso pelo NDE do curso,

52 por unanimidade, o colegiado aprovou o reenvio do documento ao Núcleo Docente Estruturante,

53 ressaltando que esta decisão em nada implica a aprovação dos demais documentos que serão

54 encaminhados ao DENDC para análise técnica. Informes: 1. Reoferta das disciplinas de química
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referidas disciplinas, o Curso de Química - Licenciatura ampliará a demanda desses componentes
curriculares para o segundo semestre (2018.2), atendendo assim, uma reivindicação dos discentes. 2.

A coordenadora informou também que com a chegada dos Professores Visitantes, duas disciplinas
optativas serão ofertadas em 2018.2. 3. Emissão dos certificados para os acadêmicos que participaram
da Semana Acadêmica do Curso de Química Licenciatura 2017, a discente Raquel Rodrigues Dias,

que fez parte da comissão de organização da 3aSAQ, informou que os certificados estão em fase de

conclusão e em breve serão entregues aos discentes. 4. Foi discutido entre os membros do colegiado
que o Curso irá fomentar, mediante disponibilidade de recursos para diárias e passagens, os eventos

propostos e inseridos na reformulação do PPC, aprovado na 3a Reunião Extraordinária do Colegiado
do Curso de Química - Licenciatura. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às

dezessete horas e vinte minutos, da qual eu, Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encami-

nhada via e-mail aos presentes (08) e assinada posteriormente.
Caroline da Costa Silva Gonçalve QL-.... . --'
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