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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO

ORDINÁRIADO COLEGIADO DO CURSO DE

QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

DIA TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS

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

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na Sala 07,

Espaço 02, Bloco 04, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Colegiado do

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

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

Marcelo Gonçalves Hönnicke, Roseli Cândido, Eliana Noelia Valdez Lugo e João Victor de Oliveira

Campaner, além da técnica administrativa em educação Carla Janaina Skorek Branco. Havendo

quórum às dezessete horas e dezoito minutos foi aberta a sessão. A Professora Maria das Graças

Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e consultando aos presentes se

alguém gostaria de inserir mais algum ponto de pauta. A discente Eliane quis repassar uma dúvida

comum de diversos estudantes sobre a obrigatoriedade do trabalho de Conclusão de Curso - TCC

ser apenas na área da educação. A coordenadora Maria das Graças disse que esta dúvida na

realidade deveria ser tratada com o Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso e de acordo com o

novo Projeto Pedagógico do Curso - PCC. A professora Caroline explicou sobre que é comum aos

cursos de Química Licenciatura que foquem suas pesquisas na educação em Química, com foco no

fortalecimento do perfil profissional. Em seguida passou aos informes. 1) INFORMES: 1.1) A

coordenadora Maria das Graças informou que o novo PCC retornou do Departamento de Normas e

Desenvolvimento Curricular - DENDC para adequações pontuais. Informou também que foi

realizada uma reunião recentemente com DENDC e presidente do NDE para tirar dúvidas. E

solicitou que, no momento oportuno, o colegiado também contribua para a aprovação PCC. 1.2)

Oficinas multitemáticas em Química: A coordenadora Maria das Graças informou sobre a execução
e características da atividade que envolverá a programação de aplicativos para o ensino de química.

1.3) Roda de Prosa sobre Estágios: A coordenadora Maria das Graças informou que a atividade

ocorrerá em 22/11 com apresentações, palestra e também com a participação dos alunos do curso de

Matemática - Licenciatura. 1.4) A coordenadora Maria das Graças também solicitou aos presentes

ampla divulgação da palestra da professora Márcia Barbosa, com o tema "Mulheres na Ciência:

uma verdade inconveniente", que acontecerá em 21/11 às 19h. 1.5) A coordenadora também

informou aos presentes que no dia 11/11 ocorrerá a primeira experiência da Mostra itinerante (Qui-

up!) no Colégio Estadual Almiro Sartori com o tema 150 anos da Tabela Periódica. 1.6) Anunciou a

chegada da servidora Carla Branco como apoio do curso de Química - Licenciatura. Feitos os

informes, passou-se à pauta da reunião. 2) PONTOS DE PAUTA: PAUTA I - Processo

23422.011269/2019-62 (abono de falta); PAUTA II - Comissão Interna (Estatuto do CA); PAUTA

III - Eleição para representação discente; PAUTA IV - Eleição para representação TAE; PAUTA V

- Minuta (formulário para solicitação de alteração de horário); PAUTA VI - PPC; PAUTA VII -

Solicitação de rodízio de docentes das áreas/subáreas entre as disciplinas que ministram; PAUTA

VIII - Processo 23422.015314/2019-69 (trancamento de curso fora do prazo). 2.1) PAUTA I -

Processo 23422.011269/2019-62 - Solicitação de abono de faltas de Patrícia Akila Gerlach:

DEFERIDA. 2.2) PAUTA II - Comissão Interna - Estatuto CA - A coordenadora explicou que a

formação dessa Comissão visa formalizar a situação do Centro Acadêmico de Química -

Licenciatura e tentar conseguir o CNPJ do mesmo. A coordenadora solicitou à professora Janine

que participe da Comissão, junto das professoras Marcela a Paula, sendo que as duas últimas, como

não encontravam-se presentes na reunião, ainda seriam consultadas. 2.3) PAUTA III - Eleição de

Representação discente no Colegiado - A coordenadora Maria das Graças informou aos presentes
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48 que o mandato atual dos representantes discentes expira em 24/O1/2020 e será necessário, conforme

49 determina o Regimento do Colegiado, eleger em Assembleia novos representantes. Sugeriu que os

50 discentes organizem a reunião ainda neste semestre para que no retorno das atividades em 2020.1 OS

51 novos membros já estejam ativos. 2.4) PAUTA IV - Eleição representação TAE - Tendo

52 anteriormente apresentado a servidora Carla Branco, recém lotada no ILACVN, e considerando que

53 a mesma será a pessoa de referência do curso de Química no apoio aos cursos, definiu-se, em

54 concordância com as TAEs e os demais presentes, que Carla Branco passará a ser a representante

55 TAE titular no colegiado do curso de Química, e Roseli Cândido, sua suplente. 2.5) PAUTA V -

56 Minuta formulário para solicitação do discente de sugestões para formulação do horário: Após
57 breve discussão sobre funcionalidade do formulário, optou-se por mantê-lo ficando a cargo da

58 coordenação apresentar um modelo. 2.6) PAUTA VI - PPC - A coordenadora Maria das Graças

59 informou que conforme repassado pelo DENDC, tentarão implantar o novo PPC já no próximo
60 semestre, pois a nova matriz precisa ser implantada em semestre ímpar. Ela ainda explicou que a

61 migração de matriz não trará prejuízo a qualquer aluno, pois existe uma tabela de equivalência dos

62 componentes curriculares entre as matrizes antiga e nova. Desta forma os presentes já ficam

63 avisados da possibilidade de montar o horário 2020.1 já com a matriz nova. A professora Janine

64 Padilha Botton explicou que aos discentes que eles terão acesso ao novo PPC assim que o NDE

65 repassar o processo para o colegiado. 2.7) PAUTA VII - Solicitação para que os professores façam
66 um rodízio das disciplinas que ministram, dentro de suas áreas e subáreas, a fim de oferecer

67 diferentes abordagens ou metodologias de ensino: Aprovada por unanimidade, condicionada à

68 aceitação das áreas que serão consultadas pela coordenação de curso. 2.8) PAUTA VIII - Processo

69 23422.015314/2019-69 - Solicitação de trancamento de curso fora de prazo de Amanda Hubner:

70 DEFERIDO. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e quinze

71 minutos, da qual eu, Carla Janaina Skorek Branco, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via

72 e-mail aos demais presentes (07) e assinada posteriormente.

73 Caroline da Costa Silva Gon alves C.
74 Eliana Noelia Valdez Lugo

75 Janine Padilha Botton

76 João Victor de Oliveira Cam aner

77 Marcelo Gonçalves HOnnicke
-

-

78 Maria das Graças Cleophas Porto

79 Roseli Cândido
-

80 Carla Janaina Skorek Branco Coto. 4 fl - r0
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