
1 ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO

2 ORDiNÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

3 QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

4 DIA SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E

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

6

7 Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e quinze minutos, na

8 Sala 02, Espaço 3, Ruínas, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Colegiado
9 do Curso de Química Licenciatura, com a presença dos membros: Maria das Graças Cleophas
10 Porto (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Marcelo Gonçalves
11 Hönnicke, Roseli Cândido, Eliana Noeli Valdez Lugo e Raquel Rodrigues Dias. Havendo quórum
12 foi aberta a sessão. A Professora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a

13 presença de todos. Justificaram ausência: As Professoras Marcela Boroski e Paula Andrea Jaramillo

14 Araújo. PAUTA I: Aprovação do horário das disciplinas para o semestre 2019.1; PAUTA II:

15 Congresso Regional dos Estudantes de Química EXEQUI); PAUTA 111: Quebra de Pré-requisito
16 (processo n° 23422.010872/2018-17). Informes. PAUTA I: Aprovação do horário das disciplinas
17 para o semestre 2019.1, a Prof1 Maria das Graças, apresentou aos membros do Colegiado o quadro
18 de horário das disciplinas para o semestre 2019.1, o horário foi Aprovado por unanimidade com as

19 seguintes alterações: (1) Confonne sugestão do professor Marcelo Honnicke, no 30 período a

20 disciplina de Física Geral Aplicada à Química, prevista inicialmente para ser ministrada no horário

21 3N12 e 4N34, passará a ser lecionada em 4N34 e 6N12 e a disciplina de Cálculo II prevista para ser

22 ministrada no horário 5N34 e 6N 12 passará a ser lecionada nos horários 3N 12 e 5N34, a alteração
23 tem por objetivo um intervalo entre os dias do ensino das disciplinas para uma melhor assimilação
24 dos conteúdos pelos discentes. (2) a pedido dos discentes, no 9° período, as disciplinas de Química
25 Instrumental que seria ministrada no horário 2N 12 e Química Ambiental e Sociedade 2N34,
26 passarão a ser ministradas respectivamente nos seguintes horários 5N12 e 5N34, assim, o horário

27 2N 1234 ficará livre para outras atividades discentes. (3) em atenção a pedido dos discentes a Prof1

28 Maria das Graças se comprometeu a verificar a possibilidade da disciplina de Físico-Química 111,
29 ser lecionada no período vespertino. PAUTA II: Congresso Regional dos Estudantes de Química:
30 Os discentes do Curso dc química Licenciatura, procuraram a Coordenação do Curso para

31 manifestar o interesse em lançar a candidatura para a organização do Congresso Regional dos

32 Estudantes de Química no ano de 2019, diante da solicitação de apoio as professoras Maria das

33 Graças e Caroline Gonçaives, se mostraram favorável a organização do evento, mas enfatizaram a

34 situação de escassez de recursos financeiros, dessa forma orientaram os discentes para a

35 importância da obtenção do apoio da Direção do Instituto de Ciências da Vida e da Natureza, e

36 também para a formação de comissão de docentes para auxiliá-los nos trâmites necessários para a

37 realização do Congresso. PAUTA III: Aprovação pelo colegiado da Quebra de pré-requisito
38 (processo n° 23422.010872/2018-17), o discente Alisson Pereira de Oliveira, solicitou a quebra de

39 pré-requisito para a disciplina de EQ10063 - Química Inorgânica, o requerimento foi aprovado por

40 ad retèrendum pela Coordenação do curso, a professora Maria das Graças, explicou aos demais

41 membros do Colegiado a respeito da solicitação do discente e após a explanação a questão foi posta
42 em votação para aprovação do colegiado e a quebra do pré-requisito foi Aprovada por

43 Unanimidade; Informes. 1. Ocorrência de vandalismo nas caixas da campanha Química
44 Solidária, a prof1 Maria das Graças, informa os demais a respeito da vandalização das caixas da

45 Campanha Química Solidária, nas caixas destinas a arrecadação de alimentos foram depositados
46 objetos diversos do fim da campanha. 2. Realização da IV Semana Acadêmica do Curso de

47 Química Licenciatura; as professoras Maria das Graças e Caroline Gonçalves fizeram um

48 apanhado geral da realização da IV Semana Acadêmica do Curso de Química Licenciatura, que está

49 ocorrendo essa semana (07 a 09 de outubro), segundo as professoras tudo está sendo realizado

50 conforme o previsto e sem nenhum contratempo. 3. Premiação dos vencedores do concurso para

51 a escolha do logotipo do curso; no dia 30 de outubro houve a premiação dos discentes vencedores

52 do concurso para a escolha do logotipo do curso de química licenciatura, conforme previsto em

53 edital específico, os premiados foram: 1° lugar a discente Kellen Beatriz Ferreira dos Santos, 2°

54 lugar a discente Luisa Natalia Parra Sierra e 3° lugar o discente Renato Greff. E, nada mais havendo



55 a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu,

56 Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail aos presentes (06) e

57 assinada posteriorment
58 Caroline da Costa Silv

59 Eliana Noeli Valdez Lu
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