
1 ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO
2 ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

3 QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

4 DIA TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E

5 DEZENOVE----------------------------------------------

6

7 Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezessete horas e cinco minutos, na Sala

8 07, Espaço 04, Bloco 04, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Colegiado do

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

10 (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Janine Padilha Botton,

11 João Victor Campaner, Marcelo Gonçalves Hönnicke, Marcela Boroski, Paula Andrea Roseli

12 Cândido e Welington Francisco. Havendo quórum foi aberta a sessão. A Professora Maria das

13 Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos. PAUTA I: Aprovação dos

14 planos de ensino semestre 2019.1; PAUTA II: Análise dos processos de solicitação de trancamento

15 total do curso. PAUTA III: Solicitação para área de biologia (fundamentos de bioquímica -

16 QU10078), semestre 2019.2; PAUTA IV: Recomposição do colegiado do curso de Química -

17 Licenciatura; PAUTA V: Cronograma das reuniões do colegiado no semestre 2019.1. PAUTA VI:

18 Análise da disciplina Catálise Homogênea (EQ10078) como componente optativo no Curso de

19 Química - Licenciatura. PAUTA VII: Análise dos processos de solicitação de equivalência interna.

20 PAUTA VIII: Solicitação de quebra de pré-requisito. Informes. PAUTA I: Aprovação dos planos
21 de ensino para o semestre 2019.1, a Profa. Maria das Graças, informou aos membros do Colegiado,
22 que os planos de ensinos foram anexados ao sistema, com exceção do plano de ensino da disciplina
23 GER0007 - Fundamentos da América Latina UI, a ProP1. Maria das Graças entrou em contato com a

24 docente responsável pelo componente curricular e aguarda a resposta da mesma, sendo que,

25 geralmente problemas dessa natureza são resolvidos de maneira amistosa sem a necessidade de

26 comunicação à coordenação do Ciclo Comum, os demais planos de ensino cadastrados no SIGA A

27 foram APROVADOS por unanimidade. PAUTA II: Os processos de solicitação de trancamento

28 total do curso: 23422.004499/2019-07 (Estela Regina Stumpf de Matos), 23422.003605/2019-89

29 (Diana Rodríguez Linares), 23422.003126/2019-24 (Rosemary Alvarenga dos Santos) e

30 23422.002701/2019-53 (Yuri Henrique Silva Pereira) foram APROVADOS por unanimidade.

31 PAUTA III: Solicitação para área de biologia ofertar a disciplina de (QU10078 - fundamentos de

32 bioquímica). O Colegiado do curso de Química Licenciatura, de forma UNÂNIME decidiu

33 encaminhar à área da biologia solicitação para que a disciplina de QU10078 - fundamentos de

34 bioquímica, seja ministrada pela área da biologia a partir do semestre 2019.2. PAUTA IV:

35 Recomposição do Colegiado do Curso de Química Licenciatura; a ProP1. Maria das Graças,
36 informou que devido ao afastamento do prof Welington pelo período de 12 meses, o colegiado
37 deverá ser recomposto, dessa forma será enviado um e-mail realizando consulta aos interessados,

38 conforme regra estabelecida no regimento do colegiado, a recomposição do colegiado foi aprovada
39 por unanimidade. PAUTA V: Cronograma das reuniões do colegiado no semestre 2019.1, a Prof1.

40 Maria das Graças consultou os membros do colegiado a respeito de qual dia da semana e horário

41 seria melhor para a realização das reuniões do Colegiado, após a manifestação dos membros, ficou

42 definido como melhor dia da semana quarta-feira e horário às 17:30h, dessa forma, foram

43 agendadas as reuniões do Colegiado para as seguintes datas no semestre vigente de 2019.1: 08/05,

44 05/06 e 03/07. PAUTA VI: A Pro?. Maria das Graças explicou que alguns discentes do Curso de

45 Química - Licenciatura cursaram no período de férias a Disciplina Catálise Homogênea (EQ10078),
46 ofertada pelo Curso de Engenharia Química e que o referido componente precisa ser validado como

47 componente optativo para o curso de Química - Licenciatura, a pauta foi posta em votação e
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48 APROVADA por unanimidade. PAUTA VII. O colegiado aprovou por unanimidade as seguintes
49 solicitações de equivalência interna e/ou suspensão temporária de pré-requisito de componentes

50 curriculares: Processo 23422.003339/2019-93 (Alessandra Caroline Tiltey Ditz), equivalência entre

51 química geral experimental (QU10037) e geral experimental (EQ10058). Processo

52 23422.002727/2019-30 (Lucas Mateus Felipe da Silva), equivalência interna entre os componentes:

53 1) química geral I (QU10036) através de química geral e inorgânica (QUI0002); 2) química geral
54 experimental (QU10037) através de química geral e inorgânica experimental (qui0003) e normas e

55 segurança em laboratório (NATOOI9); 3) química analítica qualitativa (QU10046) através de

56 química analítica (NAT0016). Equivalência entre química geral (EMTOO49) química geral I

57 (QU10036). Processo 23422.002726/2019-57 (Lucas Mateus Felipe da Silva) suspensão temporária
58 de pré-requisito/correquisito dos componentes curriculares química anah'tica quantitativa
59 (QU10052) e química geral II (QU10043). Informes. I. A Prof. Informou aos membros do

60 colegiado sobre a Aprovação dada por "ad referendum" durante o recesso acadêmico sobre a

61 criação do componente "Experimentos Químicos criativos e acessíveis" e do seu respectivo

62 ementário como componente optativo. 2. A Proft. Maria das Graças informou também que durante o

63 período de férias foi preciso aprovar por "ad referendum" a matrícula de dois discentes do curso de

64 Biotecnologia (Felipe Justiniano e James Jean-Baptiste), na disciplina Química Analítica

65 Quantitativa (QU10052) ofertada pelo curso de Química - Licenciatura. 3. Edital PIBID; a Prof".

66 Maria das Graças informou aos demais membros do colegiado que o edital PIBID está aberto para

67 inscrições até o dia 16 de abril de 2019. 4. Recepção dos Calouros parte II; a Profa. Maria das

68 Graças comunicou aos demais membros do colegiado que realizará a apresentação da Coordenação

69 e do Curso de Química - Licenciatura aos calouros no dia 03/04, bem como, informou que o curso

70 de Química após o programa de chamadas para preenchimento das vagas remanescentes recebeu

71 mais 13 calouros, atingindo o número máximo de 50 alunos matriculados no primeiro semestre. 5.

72 Química no cinema: a Profa. Maria das Graças informou os membros do colegiado a respeito do

73 projeto Química no Cinema que consistirá na apresentação de produções cinematográficas que

74 versam sobre a química aos alunos do curso, como forma de integração e aumento do interesse dos

75 discentes pela temática. 6. Espaço reservado para estudos no Jardim Universitário a Prof. Maria das

76 Graças relatou sobre a dificuldade enfrentada para a reserva da sala de estudos no Jardim

77 Universitário, urna vez que o modo de reserva passou a ser somente pelo SIPAC, e não é possível a

78 reserva da mesma sala para diversas datas. 7. Certificados: A Prof'. Maria das Graças informou aos

79 demais membros do colegiado que os certificados da palestra "Origem Cósmica dos átomos" foram

80 confeccionados e entregues a todos os participantes do evento via digital. 8. Processo de Avaliação

81 do Curso de Química - Licenciatura, a Profa. Maria das Graças, relatou sobre o processo de

82 avaliação dos cursos de graduação, sendo que, a avaliação do curso de Química - Licenciatura está

83 prevista para ocorrer no início de 2020, bem como, informou sobre as tratativas efetuadas pela

84 coordenação referente ao preenchimento de documentos preliminares enviados ao MEC, além de

85 manifestar todo o empenho que será realizado para a obtenção da melhor nota possível para o curso.

86 9. Realização da aula magna do Curso de Química - Licenciatura, a Profa. Maria das Graças, fará o

87 possível para trazer um palestrante para a realização da aula magna do curso, uma vez que no ano

88 passado por motivos de ausência de recursos financeiros não foi possível a realização do evento, lo.

89 0 Prof. Welington Francisco informou que devido ao seu afastamento para cursar Pós-Doutorado as

90 disciplinas sob sua responsabilidade no semestre 2019.1 serão concluídas até a data do afastamento

91 (29.05.2019). E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e

92 cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Roseli Cândido, lavrei a presente Ata, que será encaminhada

93 via e-mail aos presentes (06) e assinada p.sterioriente.
94 Caroline da Costa Silva Gonçalves________________________________________________________
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