
1 ATADADÉCIMASEXTAREUNIÃO omMNÀ1uA
2 DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA
3 LICENCIATURA, REALIZADA NO DIA

4 QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E

5 DEZOITO --------------------------------

6

7 Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e dez minutos, na Sala 02,
8 Espaço 3, Ruínas, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Colegiado do Curso de

9 Química - Licenciatura, com a presença dos membros: Maria das Graças Cleophas Porto

10 (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Paula Andrea Jararnillo

11 Araújo, ElianaNoel Valdez Lugo, Raquel Rodrigues Dias, Roseli Cândido. Havendo quorum foi aberta

12 a sessão. A Professora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de

13 todos. Justificaram ausência: Prof.' Marcela Boroski, Prof. Marcelo Gonçalves Hõnnicke e prof.
14 Welington Francisco. PAUTA I: Aprovar a ata da 15. reunião ordinária do Colegiado do Curso de

15 Química - Licenciatura; PAUTA II: Critérios para seleção de ingressos por meio do Processo Seletivo

16 de vagas ociosas; PAUTA III: Aprovação dos planos de ensino 2018.2; PAUTAIV: Escolha do Logotipo
17 do Curso de Química; PAUTA V: Levantamento das Disciplinas de outros cursos que podem servir de

18 optativas para o curso de Química e, por fim, VI: Criação de optativas para o semestre 2018.2 e

19 Optativas para o curso de férias. Informes. PAUTA I: Aprovada a ata da 15.' reunião ordinária do

20 Colegiado do Curso de Química Licenciatura, sem alteraçes; PAUTA II: Critérios para seleção de

21 ingressos por meio do Processo Seletivo de vagas ociosas, conforme solicitação feita via memorando

22 206/2018 PROGRAD, este Colegiado por deliberação defme os seguintes critérios: a) Para Reopção de

23 Curso: Serão utilizados os critérios IRA + Maior Carga Horária Integralizada no curso de origem, ou

24 seja, para cada um dos itens (a e e), serão atribuIdas notas de zero a 10. Assim, comparadamente, terá

25 maior nota (10) o candidato que apresentar o maior IRA e Carga Horária Integralizada. A nota final do

26 candidato será dada pela média aritmética dos valores obtidos. Obs.: Em caso de aprovação, alguns
27 componentes curriculares (definidos pela coordenação do curso), em caráter excepcional, poderão ser

28 cursados apenas no segundo semestre de 2019. Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação de

29 Curso e PROGRAD; b) Transferência Externa: Serão utilizados os critérios a (IRA) + PRIORIDADE.
30 Logo, o candidato, obrigatoriamente, deve estar matriculado em um dos cursos afms elencados abaixo.

31 Assim, a nota final do candidato será dada pela média aritmética dos valores obtidos. Caso a média seja
32 menor ou igual a 6,0, o candidato estará eliminado. Prioridade 1: Licenciaturaem Química, Bacharelado
33 em Química, Engenharia Química (10 PONTOS). Prioridade 2: Licenciatura em Física, Licenciatura

34 em Biologia, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Processos

35 Químicos, Licenciatura em Ciências da Natureza, Engenharia Ambiental (7 PONTOS). Prioridade 3:

36 Demais cursos (03 PONTOS). Obs.: Em caso de aprovação, alguns componentes curriculares (definidos
37 pela coordenação do curso), em caráter excepcional, poderão ser cursados apenas no segundo semestre

38 de 2019. Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação de Curso e PROGRAD; c) Portador de

39 Diploma: Serão utilizados os critérios a (IRA) + PRIORIDADE. Prontamente, o candidato,
40 obrigatoriamente, deve ter sido oriundo em um dos cursos afins elencados abaixo. Assim, a nota final

41 do candidato será dada pela média aritmética dos valores obtidos. Caso a média seja menor ou igual a
42 6,0, o candidato estará eliminado. Prioridade 1: Licenciatura em Química, Bacharelado em Química,
43 Engenharia Química, Química Tecnológica, Química Industrial (10 PONTOS). Prioridade 2:

44 Licenciatura em Física, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em

45 Alimentos, Tecnologia em Processos Químicos, Licenciatura em Ciências da Natureza, Engenharia
46 Ambiental (7 PONTOS). Prioridade 3: Demais cursos (03 PONTOS). Os casos omissos serão avaliados

47 pela Coordenação de Curso e PROGRAD. Obs.: Em caso de aprovação, alguns componentes
48 curriculares (definidos pela coordenação do curso), em caráter excepcional, poderão ser cursados apenas
49 no segundo semestre de 2019. Os casos omissos serão avaliados pela Coordenação de Curso e

50 PROGRAD. PAUTA ifi: Os planos de ensino referente ao segundo semestre de 2018, foram

51 encaminhados aos membros deste colegiado para apreciação, após a análise, foram aprovados por todos.

52 PAUTA IV: Escolha do Logotipo do Curso de Química, conforme previsão em edital específico, está

53 Coordenação conjuntamente com outros docentes do Curso, se reunirá para analisar os trabalhos

54 inscritos no processo seletivo, sendo que, participaram do processo quatro discentes, alguns com mais
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55 de um trabalho, após está análise serão selecionados os três melhores, que serão submetidos

56 posteriormente a votação aberta por meio do sistema SigEleições no qual votarão os discentes e

57 escolherão o desenho que representará o Logotipo do Curso. PAUTA V: Levantamento das Disciplinas
58 de outros cursos que podem servir de optativas para o curso de Química. Foi defmido que seria realizado

59 uma pesquisa para elencar todas as possibilidades de optativas quer podem ser ofertadas ao Curso de

60 Química. Para tanto, ficou definido que as Professoras Paula e Caroline e, a discente Eliana, fariam um

61 levantamento inicial. Para o próximo semestre, 2019.1, um novo calendário será traçado. PAUTA VI:

62 Devido à grande demanda de disciplinas optativas, foi discutido e aprovado, em colegiado, a abertura

63 de dois componentes optativos para o semestre 2018.2. Os componentes serão definidos, em caráter

64 emergencial, com a chegada do Professor Visitante 2. Também foi discutido e aprovado, mediante

65 disponibilidade docente, a abertura de componentes optativos em cursos de férias. Informes. 1. Posse

66 do segundo professor visitante da área de Química, a Coordenadora do Curso de Química Licenciatura,
67 Prof.a Maria das Graças Cleophas Porto, expôs aos demais membros presentes nesta reunião, a situação
68 atrelada ao início do exercício do professor, sendo que a sua posse está condicionada a decisão favorável

69 da Justiça, uma vez que o mesmo ajuizou ação para garantir a sua entrada como professor visitante na

70 UNILA. 2. Entrada em exercício do professor substituto da professora Janine Padilha Batton, o

71 professor tomou posse e passou a exercer as atividades a partir do dia 03 de setembro de 2018. 3.

72 Organização da Quarta Semana Acadêmica do Curso de Química Licenciatura, a Prof.a Maria das

73 Graças Cleophas Porto, enfatizou quanto a necessidade dos alunos se organizarem para auxiliarem nas

74 tratativas da organização e realização do evento, este ano os docentes que estarão diretamente

75 envolvidos na organização do evento serão a Prof.a Caroline da Costa Silva Gonçalves, Prof.a Paula

76 Andrea Jaramillo Araújo e Prof.a Gilcélia Aparecida Cordeiro, sendo que os demais poderão auxiliá-las

77 nestas demandas. 4. Atividades do Centro Acadêmico do Curso de Química Licenciatura, as

78 representantes dos discentes neste Colegiado, falaram a respeito da possível eleição que ocorrerá para

79 a escolha dos novos membros do Centro Acadêmico, bem como, a definição dos ocupantes de encargos.

80 5. Aquisição de sala de estudo temporária, a Prof.a Maria das Graças Cleophas Porto informou-nos, que

81 continuam as tratativas para obtenção da sala para funcionamento das atividades do Centro Acadêmico,
82 mas, no momento esta demanda não poderá ser atendida pela SECIC (Secretaria de Implantação do

83 Campus). Tal secretaria informou que está estudando a possibilidade de ofertar uma sala para uso

84 compartilhado entre todos os cursos que possuem aula no PTI/UNILA, entretanto, a Coordenadora do

85 Curso de Química Licenciatura, continuará tentando obter uma sala exclusiva para o curso, uma vez

86 que isso proporcionará a criação de um ambiente onde os discentes poderão fortalecer o sentimento de

87 pertencimento e identidade com o Curso. 6. No período de 18 a 19 de outubro de 2018, ocorrerá a

88 Primeira mostra de Cursos da Unila, nesse sentido, objetivando a divulgação do Curso de Química
89 Licenciatura, a Prof.a Graça, solicitou o engajamento dos discentes para auxiliarem na apresentação do

90 Curso, aos visitantes do evento, ressaltou também a possibilidade de promover o projeto Química
91 Solidária neste período, onde caixas para a arrecadação de alimentos não perecíveis serão distribuídas

92 em locais estratégicos da Universidade. 7. Criação de cronograma para a realização das reuniões do

93 Colegiado do Curso de Química, conforme pesquisa de disponibilidade de dia e horário entre os

94 membros do Colegiado, constatou-se que a data com maior adesão de participantes, seria nas quartas-

95 feiras às 17:30 h, dessa maneira, as demais reuniões deste ano foram agendadas para os dias 03 de

96 outubro, 07 de novembro e 05 de dezembro às 16 h, assim, espera-se que os membros programem-se

97 para a participação nas reuniões. E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encenada a reunião às dezoito

98 horas e dez minutos, da qual eu, Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail

99 aos presentes (07) e assinada posteriormen
100 Caroline da Costa Silva Gonçalves____________________________________________________

101 Eliana Noeli Valdez Lugo___________________________________________________________

102 Maria das Graças Cleophajorto _)_)_4

103 Paula Andrea Jaramillo Araújo_.QJ /"-' I1
104 Raquel Rodrigues Dias_____________________________________________________________

105 Roseli Cândido
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