
1 ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA
2 DO COLEGIADO DO CURSO DE QUÍMICA
3 LICENCIATURA, REALIZADA NO DIA

4 DEZESSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E

S DEZENOVE----------------------------------------------

6

7 Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta e cinco

8 minutos, na Sala 07. Espaço 04, Bloco 04, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-

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

10 Graças Cleophas Porto (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora),
11 Eliana Noelia Valdez Lugo, Janine Padilha Botton, Marcelo Gonçalves Hönnicke, Raquel
12 Rodrigues Dias, Roseli Cândido e Welington Francisco. Havendo quórum foi aberta a sessão. A

13 Professora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos.

14 Justificaram a ausência: Paula Andrea Jaramillo Araújo e Marcela Boroski. PAUTA I: Inserção de

15 pré-requisito; PAUTA II: Quinta Semana Acadêmica do Curso de Química-Licenciatura. PAUTA

16 III: Definição do plano de ação para utilização dos recursos destinado ao curso (R$ 5.875,00), para

17 custeamento de despesas com diárias e passagens; PAUTA IV: Análise de equivalência pelas

18 comissões do CICN. PAUTA V: Aprovação do horário para o semestre 2019.2. PAUTA VI:

19 Solicitação de trancamento total do curso (processo n° 23422.006093/2019-37- discente - Luiz

20 Eduardo Ferreira da Silva). PAUTA VII. Criação de componente curricular optativo. PAUTA I:

21 Inserção do pré-requisito Estágio I no componente curricular Estágio II, o colegiado do curso de

22 Química Licenciatura, de forma UNÂNIME, aprovou o retorno do pré-requisito de QU10063

23 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I (QU10063) para cursar ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II (QU10072)
24 conforme previsto no PPC do curso de Química-Licenciatura. PAUTA II: Quinta Semana

25 Acadêmica do Curso de Química-Licenciatura com o tema 150 anos da tabela periódica, o

26 colegiado do curso de Química Licenciatura, de forma UNÂNIME, aprovou a programação da

27 quinta semana acadêmica do curso, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19, com as seguintes propostas:

28 visando a otinhização dos recursos financeiros foi decidido que os professores convidados serão

29 oriundos da região sul e sudeste, além de pesquisadores da UNILA e das cidades vizinhas a Foz do

30 Iguaçu, as atividades que serão realizadas estarão concentradas na apresentação de palestras e

31 minicursos, e abrangerão as subáreas pertencentes ao curso. A Pror. Janine se prontificou a

32 convidar o professor Luis Brudna da Universidade Federal do Pampa, que poderá apresentar uma

33 palestra e ministrar um minicurso sobre a temática do evento, a profa. Graça consultará professores
34 da Unioeste e da UTFPR campus Medianeira para verificar a possibilidade de participação no

35 evento, bem como, verificará valores de passagens aéreas e a logística de transporte terrestre para

36 convidados de regiões próximas, visando assim, otimizar o uso dos recursos. A Pror. Graça também

37 solicitou às representantes discentes que definam os membros da comissão organizadora do evento,

38 indicando representantes discentes e convidando professores para compor a comissão para auxiliá-

39 los com as demandas do evento. A respeito da divulgação do evento a Prof. Graça se prontificou a

40 buscar uma empresa especializada para gerenciamento de inscrições de eventos e se comprometeu a

41 gerenciar o site com os materiais para divulgação. PAUTA III: Definição do plano de ação para

42 utilização dos recursos destinado ao curso (R$ 5.875,00), para custeamento de despesas com diárias

43 e passagens; a Prof'1 Graça apresentou aos demais membros um projeto preliminar para destinação

44 dos recursos da seguinte forma; R$ 2.500,00 para a realização da quinta semana acadêmica do

45 curso, R$ 3.375 para a realização da aula magna e ciclo de palestras (duas palestras) em alusão ao

46 dia do químico, além da realização do 2° workshop "RODA DE PROSA SOBRE ESTÁGIO E

47 DOCÊNCIA" para o segundo semestre de 2019, o plano de ação apresentado foi APROVADO por
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unanimidade. PAUTA IV: Análise de equivalência: em atenção ao art. 8 da Resolução 32/2017 da

CONSUEN, o Colegiado do Curso Química-Licenciatura aprovou por unanimidade que todos os

trâmites relacionados às análises de equivalência de disciplinas das áreas de Física, Matemática e

Química, terão os pareceres adotados pela Comissão de Equivalência de cada área (como banca)

constituída e instituída no âmbito do CICN. PAUTA V: Aprovação do horário para o semestre

2019.2. A Prof. Graça apresentou aos demais membros do colegiado a distribuição dos horários de

aula para o semestre 2019.2, o horário foi APROVADO com as seguintes modificações: no 4°

período a disciplina de química inorgânica I - 3Nl2 e 6N34, física experimental para a química -

2N34; física geral aplicada a química II - 2N12 e 6N12; no 6° período química orgânica

experimental - 3N1234, e química orgânica I - 4N1234; no 7° período fisico-química III - 2N34 e

3N34, disciplina optativa - 2N12 e libras II - 5N34, no décimo período, a discilina de mineralogia
será no horário 2N34, e a Profa. Graça verificará a possibilidade de abertura da disciplina de TCC I

para o semestre 2019.2. PAUTA VI: O colegiado aprovou por unanimidade a seguinte solicitação

de trancamento total do curso: processo n° 23422.006093/2019-37- discente - Luiz Eduardo

Ferreira da Silva. PAUTA VII: Criação do componente curricular optativo "Análise Térmica e seus

Aspectos Teóricos e Práticos". Tanto o componente, quanto o seu ementário foram aprovados pelo

colegiado. Informes. 1. 0 colegiado do curso fez uma consulta aos docentes elegíveis da área da

química, visando averiguar os possíveis interessados em compor o quadro da categoria docente no

colegiado, contudo, apenas a professora Grazielle manifestou interesse, portanto não será necessário

a realização de eleição conforme prevê o art. 8, do regimento do colegiado. 2. Solicitação de

renovação dos contratos dos professores visitantes, sobre este ponto, o Centro Interdisciplinar de

Ciências da Natureza consultou a coordenação do curso sobre o interesse em renovar o contrato dos

dois professores visitantes da área da química: Prof. Fernando Reinoldo Scremin e Prof. Grazielle

de Oliveira Setti Gibin, diante da consulta a coordenação manifestou total interesse na renovação do

contrato de ambos. 3. PIBID; a Pror. Graça informou aos demais membros do colegiado que a

plataforma do sistema do PIBID não permite mais a inserção de discentes no programa, embora

tenha um edital com a aprovação de seis discentes interessados, não foi possível completar o quadro
de discentes no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). 4. Enade 2019; A

Profa. Graça consultou o Procurador Educacional Institucional da UNILA sobre a realização da

prova do Enade. O Procurador informou que a prova não será aplicada no ano de 2019 para os

discentes do curso de Química. 5. Aula Magna; a Prof'. Graça, informou a respeito da intenção de

realizar a aula Magna do curso no dia 26 de junho, visto que na semana do dia do químico há

feriado prolongado o que poderia comprometer o sucesso do evento. 6. Aulas do CCE e Area de

Educação em 2019.2: Diante da intenção do Ciclo Comum de Estudos e da Área de Educação em

ofertar todos os seus componentes curriculares (semestre 2019.2) no campus do Jardim

Universitário, o colegiado do Curso de Química se manifesta de maneira contrária a essa medida,

uma vez que as ofertas das disciplinas desses eixos, em outro local que não seja a sede oficial do

curso (PTI), prejudicaria de forma significativa os alunos que precisam assistir aulas de outras

disciplinas no mesmo dia no PTI, pois o intervalo de horário para o deslocamento de um campus a

outro é muito curto. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas

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

via e-mail aos presentes (08) e assinada posteriormente.
Caroline da Costa Silva Gonçalves QoÇ?j.u.
Eliana Noelia Valdez Lugo tQÇfl"Q
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