
1 ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO
2 ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

3 QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

4 DIA VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOIS

5 MIL E DEZENOVE----------------------------------

6

7 Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas e dez minutos, na

8 Sala li, Espaço 03, Bloco 04, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o

9 Colegiado do Curso de Química - Licenciatura, com a presença dos membros: Maria das Graças
10 Cleophas Porto (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Janine

11 Padilha Botton, Marcelo Gonçalves Hönnicke, Paula Andrea Jaramillo Araujo e Roseli Cândido.

12 Havendo quórum foi aberta a sessão. A Professora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a

13 sessão agradecendo a presença de todos. Justificou a ausência: Marcela Boroski. PAUTA I:

14 aprovação da retirada de pré-requisitos aprovados por Ad Referendum (Memorando eletrônico n°

15 23/2019 - CQUIM). PAUTA II: Aprovação dos planos de ensino 2019.2; PAUTA III: Alteração dos

16 representantes discentes no colegiado do curso de Química-Licenciatura; PAUTA IV: Criação de

17 mini comissão - CPA. PAUTA V: Criação do Núcleo de divulgação da Química. Pauta VI: 2 Roda

18 de prosa sobre estágios supervisionados para a docência. PAUTA VII: Evento sobre as mulheres na

19 Ciência. PAUTA VII: Mini comissão para verificar o estatuto do CA. PAUTA IX: Comissão SAQ.
20 PAUTA I: aprovação da retirada das disciplinas QUI-0055 - estudos em currículo e avaliação- 34h,

21 e QUIOO61 - fisico-química I-68h, para cursar o componente Q1110072 - Estágio obrigatório 11 -

22 68h, permanecendo como único pré-requisito o componente QU10063 - Estágio Obrigatório I -

23 68h, a retirada dos pré-requisitos foi APROVADA de forma unânime. PAUTA II: Aprovação dos

24 planos de ensino referentes ao semestre 2019.2, o colegiado do curso deliberou que os planos de

25 ensinos foram APROVADOS por unanimidade. PAUTA III: Alteração dos representantes discentes

26 no Colegiado do curso de Química-Licenciatura, devido à inatividade dos membros suplentes dos

27 representantes discentes no colegiado do curso, foi solicitado a coordenação para verificação de

28 qual o procedimento necessário para alteração dos membros suplentes, a ProP. Graça, após analisar

29 o regimento do curso verificou que a escolha deverá ser realizada por meio de eleição entre os

30 pares, a professora consultará também as duas representantes titulares quanto ao interesse em

31 permanecer no colegiado, para que havendo necessidade de alteração das representantes titulares a

32 eleição seja realizada uma única vez. PAUTA IV: Criação de mini comissão para preenchimento do

33 plano de ação de melhorias para o curso de Química-Licenciatura, com base nos resultados da

34 avaliação CPA, a ProP Graça, consultou os membros do colegiado quanto a disponibilidade de

35 comporem esta comissão, as professoras Janine e Paula se dispuseram a participar, desde que, o

36 prazo para entrega do documento seja estendido até a data de 06 de setembro, a solicitação das

37 docentes foi prontamente atendida pelo colegiado. PAUTA V: Formação de núcleo para divulgação
38 do curso de Química, a prof1 Graça informou aos demais membros do colegiado, sobre a

39 necessidade de criação de um núcleo para divulgação do curso de Química-Licenciatura nos

40 colégios estaduais da cidade, a Prof' Graça sugeriu que o núcleo fosse constituído por docentes e um

41 grupo de oito alunos que serão definidos por meio de inscrição, no momento de divulgação da

42 criação do núcleo. As visitas serão realizadas conforme cronograma e divididas entre os membros

43 do grupo, se comprometeram a participar do núcleo as professoras Grazielle, Paula, Janine e Graça.
44 PAUTA VI. Realização da segunda roda de prosa sobre estágios supervisionados para a docência, o

45 evento ocorrerá no dia 22 de novembro e terá como objeto a apresentação das experiências
46 vivenciadas com o estágio obrigatório. PAUTA VII. Realização de evento sobre as mulheres na

47 ciência, tendo em vista a economia na utilização dos recursos destinados ao curso de Química, a
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Pro? Graça sugeriu a realização de um evento sobre as mulheres na ciência visando incentivar o

ingresso e permanência das mulheres nessa área, a coordenação se comprometeu a verificar a

disponibilidade da professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, cientista premiada por diversas

pesquisas relacionadas a descobertas de anomalias da molécula da água, para ministrar palestra no

evento com o intuito de divulgar a ciência e discorrer sobre as dificuldades enfrentadas pelas

mulheres nas ciências exatas, a sugestão do evento foi APROVADA por unanimidade. PAUTA VIII.

Criação de mini comissão para verificar o estatuto do Centro Acadêmico do curso de Química-

Licenciatura, a comissão será designada após a realização da semana acadêmica do curso. PAUTA

IX. Comissão SAQ, criação de comissão de docentes para auxiliarem na realização da Semana

Acadêmica do curso de Química, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de setembro, a Pro? Graça

informou aos demais membros do colegiado que no dia 19 de setembro não estará presente para o

encerramento do evento, uma vez que participará de congresso na cidade de Realeza - PR, dessa

forma, a formalidade de encerramento será realizada pela Pro? Caroline. As tratativas de recepção

do prof. convidado Luís Brudna ficará a cargo da pro? Janine, e a Pro? Graça solicitará que outro

docente faça a recepção do prof. convidado Gianluca Camillo Azzellini da USP. Informes. 1.

Devido à ocorrência de problemas durante o processo de matrícula, a coordenação do curso

estabeleceu que, a partir do próximo semestre letivo os horários das disciplinas não poderão mais

ser alterados após a aprovação em reunião do Colegiado, nesse sentido, para democratizar o envio

de demandas dos discentes para a coordenação, a Pro?. Graça apresentará uma proposta de um

formulário para que os discentes do curso preencham e pontuem suas demandas de ajustes de

horários, que serão prontamente analisadas pelo colegiado e atendidas pela coordenação conforme

viabilidade, após isso, a formação do quadro de horários este será submetido a aprovação no

colegiado e não poderá mais sofrer alterações. 2. Avaliação pelo DENDC do PPC, regimento do

NDE e do Colegiado do curso de Química-Licenciatura, os documentos referentes ao PPC,

regimentos do NDE e Colegiado do curso, foram avaliados pelo DENDC, e encaminhado relatório

da avaliação para a coordenação, que fez a leitura do documento e irá se reunir com o presidente do

NDE para tratar do tema e apresentarem uma devolutiva ao DENDC. 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 (06) e assinada

posteriormente.
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