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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO

ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

QUÍMICA LICENCIATCRA, REALIZADA NO

DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL

E DEZOITO ---------------------------------------

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e dez minutos, na

Sala 09, Espaço 3, Bloco 4, PTI, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o

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

Cleophas Porto (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Eliana

Noeli Valdez Lugo, Roseli Cândido, Raquel Rodrigues Dias, Paula Andrea Jaramillo Araújo e

Marcela Boroski. Havendo quorum foi aberta a sessão. A Professora Maria das Graças Cleophas
Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. Justificaram ausência: Prof. Marcelo

Gonçalves HOnnicke e prof. Welington Francisco. PAUTA I: Aprovar a ata da 14a reunião ordinária

do Colegiado do Curso de Química - Licenciatura; PAUTA II: Aprovação do plano de ensino de

FAL I; PAUTA III: Autorização do projeto da Prof.a Marciana Pierina U. Machado, intitulado

"Monitoria como recurso para a melhoria do processo de Ensino e Aprendizagem em Química

Orgânica"; PAUTA IV: Ratificação dos processos de solicitação de aproveitamento de estudos -

disciplinas cursadas em outras Instituições de Ensino; PAUTA V: Aprovação Ad Referendum das

adequações (equivalência, quebra de pré-requisito e demais situações relacionadas ao processo de

matricula); PAUTA VI: Proposta de aula magna segundo semestre "Alquimia cósmica: a origem dos

elementos químicos no universo"; VII: Quebra de pré-requisito das disciplinas Estudos em

Currículo e Avaliação (QU10055) para Estágio obrigatório II (QU10077) e Química Inorgânica II

(QU10093) para Estágio Obrigatório I (QU10063). Informes. Pauta I: Aprovada a ata da 14.'

reunião ordinária do Colegiado do Curso de Química Licenciatura, sem alterações; PAUTA II: O

plano de ensino da disciplina de FAL I, foi encaminhado aos membros deste colegiado para

apreciação, após a análise o documento foi aprovado por todos; PAUTA III: A Prof.a Maria das

Graças Cleophas Porto, apresentou aos demais membros o projeto da Prof.a Marciana Pierina U.

Machado, intitulado "Monitoria como recurso para a melhoria do processo de ensino e

aprendizagem em Química Orgânica", o qual foi apreciado e aprovado por todos; PAUTA IV:

Ratificação dos processos referentes à solicitação de aproveitamento de estudos - disciplinas
cursadas em outras Instituições de Ensino (processos n° 23422.004465/2018-55,
23422.004401/2018-37 e 23422.004235/2018-57 ), os referidos processos foram analisados pelas
comissões constituídas para este fim, e o Colegiado do Curso apenas ratifica os pareceres atribuidos

em cada processo. PAUTA V: Aprovação Ad Referendum das adequações (equivalência, quebra de

pré-requisito, correquisitos e demais situações relacionadas ao processo de matrícula), o Colegiado
do Curso de Química-Licenciatura visando a solução de problemas recorrentes no período de

matrículas, resolve deliberar para que estes conflitos sejam resolvidos através de decisões ad

referendum e posterior ratificação em ata subsequente; PAUTA VI: A Prof.' Maria das Graças

Cleophas Porto, propôs o convite do prof Alan Alves Brito - UFRGS, para ministrar a palestra

"Alquimia cósmica: a origem dos elementos químicos no universo", em alusão ao início do segundo
semestre letivo, uma vez que o tema é de amplo interesse da comunidade acadêmica, indicação que

foi aceita, de forma unânime, pelos demais membros deste Colegiado e, VII: Aprovação da quebra
de pré-requisito temporário das disciplinas Currículo e Avaliação (QU10055) para Estágio
obrigatório II (QU10077) e Química Inorgânica II (QU10093) para Estágio Obrigatório I

(QUIOO63). Informes. 1. Proposta de estágio extracurricular para os discentes do curso de Química
- Licenciatura (uma ação conjunta da Coordenação do Curso, CIEE e Parque das Aves), em

tratativas desta coordenação com o CIEE, foi firmado termo de convênio que viabilizará a

realização de estágio extracurricular dos alunos do Curso de Química - Licenciatura nas

dependências do Parque das Aves. 2. Publicização das ATAS do Colegiado do curso; a Prof.a Maria

das Graças Cleophas Porto, informou aos demais membros do colegiado sobre tutorial que será

lançado com o objetivo de informar aos acadêmicos do Curso a respeito da plubicização das ATAS

do Colegiado na plataforma SIGAA, e enfatizou que tal medida será benéfica no sentido de tornar

acessível documentos públicos de interesse da comunidade acadêmica. 3. Reunião desta



55 coordenação com o Centro Acadêmico do Curso de Química - Licenciatura; em reunião entre a

56 coordenadora do Curso de Química-Licenciatura e alguns representantes do Centro Acadêmico do

57 Curso (Aldo Sindulfo Barboza Valdez, Aline da Silva Chechi, Eliana Noeli Valdez Lugo, Emerson

58 José dos Santos de Meira, João Victor de Oliveira Campaner e Raquel Rodrigues Dias), foram

59 definidas medidas que visam a integração dos discentes e professores do curso, bem como, a

60 integração com os demais cursos de química da região. Assim, de acordo com a reunião, foram

61 definidas as seguintes atividades que serão realizadas pela parceria do CA com a coordenação do

62 curso de Química - Licenciatura: 1) Elaborar sugestões para a GINCANA que ocorrerá entre o

63 curso de Química da Unila e da UTFPR. Ficou acertado que os membros entregariam suas

64 sugestões elaboradas em grupo, no final de julho. A gincana ocorreria no final do mês de agosto; 2)
65 Fará uma 'limpeza' no grupo do face (hoje há pessoas que não fazem parte do curso lá); 3) Ajudará
66 na divulgação da Campanha "QUIMICA SOLIDÁRIA", campanha que arrecaderá alimentos para

67 doação no semestre 2018.2; 4) Os membros do CA irão verificar a necessidade de "renovar" ou

68 "rearranjar" os membros do CA; 5) 0 CA ajudará na socialização dos alunos estrangeiros
69 matriculados em nosso curso com os demais alunos e, por fim, 6) Engajar os alunos do 10 período.
70 4. Afastamento da Prof.' Janine Padilha Botton de suas atividades, em virtude disso foi necessário

71 um rearranjo das disciplinas ministradas pela professora. A disciplina de Química Geral I será

72 finalizada pela professora Paula Andrea Jaramillo Araújo. 5. Relançamento do edital para criação
73 do logotipo do curso, devido à ausência de inscritos no edital anterior, a coordenação promoverá o

74 relançamento de novo edital, sendo, que desta vez, o processo de votação para a escolha do melhor

75 logotipo será realizado através da plataforma SlGEleição, o que contribuirá para uma maior adesão,
76 tendo em vista a praticidade da votação por meio eletrônico. 6. 0 processo seletivo para a

77 contratação de professores visitantes foi homologado no dia 25 de junho, sendo que agora seguirá
78 os trâmites para a convocação dos aprovados. Ao todo, 03 professores estão aptos a ocupar as duas

79 vagas solicitadas para apoiar os componentes curriculares relacionados a ofertas, reorfertas e

80 optativas. 7. A Prof.' Maria das Graças Cleophas Porto informou sobre a abertura do Edital PIBID, e

81 orientou os alunos a respeito dos procedimentos para a participação. 8. A Coordenadora apresentou
82 a proposta para participação dos discentes do Curso de Química - Licenciatura no projeto Momento

83 chimarrão em parceria com a RPC, tal projeto teria como objetivo a divulgação do Curso para a

84 comunidade local. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e

85 cinco minutos, da qual eu, Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail

86 aos presentes (07) e assinada posteriorm te.

87 Caroline da Costa Silva Gonçalves________________________________________________________
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