
1 ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO
2 ORIMNÁRIADO COLEGIADO DO CURSO DE

3 QUÍMICA LICENCIATURA, REALIZADA NO

4 DIA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS

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

6 Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala 12,

7 Espaço 04, Bloco 06, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná - reuniu-se o Colegiado do

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

9 (Coordenadora), Caroline da Costa Silva Gonçalves (vice coordenadora), Grazielle de Oliveira Setti

10 Gibin, Marcela Boroski, Paula Andrea Jaramillo Araujo, Roseli Cândido, Eliana Noelia Valdez

11 Lugo e João Victor de Oliveira Campaner, além do professor Márcio de Sousa Góes, representando
12 o NDE do curso e a técnica administrativa em educação Carla Janaina Skorek Branco, apoio do

13 curso. A professora Janine Padilha Botton justificou sua ausência por estar em aula de pós-

14 graduação no horário da reunião, Marcelo Gonçalves Hönnicke também estava em aula no

15 momento da reunião. Havendo quórum às quatorze horas e vinte e quatro minutos foi aberta a

16 sessão. A Professora Maria das Graças Cleophas Porto iniciou a sessão agradecendo a presença de

17 todos e iniciou explicando o motivo da reunião que apresentar as correções indicados pelo DENDC

18 e acatadas e realizadas junto ao Núcleo Docente Estruturante do Curso. A coordenadora citou que

19 estava no aguardo de um documento norteador dos cursos de licenciatura, mas que o mesmo não

20 saiu a tempo, e prefere-se dar andamento ao novo PPC ainda neste semestre para entrar em vigência
21 já no próximo semestre (2020.1). Os apontamentos do DENDC giraram em torno de manter padrões
22 textuais e outras informações pontuais, os quais foram apresentados aos presentes utilizando o

23 projetor multimídia. A professora Grazielle perguntou se este seria o momento de alterar ementas do

24 curso, e diante da resposta afirmativa do colegiado, sugeriu alterações nas disciplinas de Química

25 Geral I e II, postergando-se alguns temas da I para a II ou mais para frente no curso, de forma a

26 deixar a disciplina I menos onerosa para os discentes ingressantes que muitas vezes tem dificuldade

27 de se adaptar ao ritmo de estudos do ensino superior. Os presentes sugeriram diversas possibilidades
28 para otimizar este apontamento da professora Grazielle, entretanto, optou-se por manter a ementa

29 como está, pois isso foi explicado que apesar de constarem tantos tópicos na ementa de química
30 geral I, alguns são trabalhados apenas de forma introdutória, sendo os conteúdos aprofundados em

31 componentes curriculares mais avançados do curso. Votada a manutenção da ementa como está:

32 aprovada por unanimidade. O professor Márcio explicou a alteração da nomenclatura das

33 disciplinas de cálculo de I e II para A e B, conforme tratativas que vem sendo realizadas em prol da

34 unificação das disciplinas no âmbito do CICN no que tange às áreas de Física, Química e

35 Matemática. Em seguida, chegou à disciplina de métodos de análises químicas, a qual será

36 equivalente à química instrumental do curso de Engenharia Química. Seguindo-se a análise do

37 ementário, a professora Graça informou que as disciplinas da área da educação tiveram um aumento

38 da CH e na parte dos estágios do PPC foi incluído a questão de utilização de espaços não formais.

39 Sobre o TCC, a professora a Marcela Boroski sugeriu que TCCs não precisam ser voltados apenas a

40 área de Educação. A sugestão foi acatada pela maioria, com abstenção da coordenadora. Após
41 discussão, o PPC analisado foi aprovado por unanimidade. Finalizada a revisão do texto do PPC,

42 passou-se à análise da matriz curricular. Debateu-se a questão da química geral I ser pré-requisito
43 para química geral II: Votada que Química Geral II não terá pré-requisito. Optou-se também por

44 trocar o pré-requisito de Química Analítica II para Química Analítica I. Incluiu-se como pré-

45 requisito para meio ambiente e sociedade a disciplina de Química Geral II. Em seguida, analisaram-

46 se as disciplinas optativas da matriz. Foi definido que todas as optativas já ofertadas fossem

47 incluídas como componentes optativos do Curso. Optou-se por retirar o pré-requisito da disciplina
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de Química da água e de Teorias de Ensino e aprendizagem das ciências. Após discussão, a matriz

curricular foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se à análise do regulamento de

atividades acadêmicas complementares (AACs). A coordenadora apresentou a tabela de conversão

de CH para créditos em diferentes tipos de atividades que podem ser realizadas pelos discentes.

Foram realizados pequenos ajustes, especialmente, nas denominações das atividades admitidas.

Optou-se por aumentar o limite de créditos obtidos em IC e extensão de 6 para até 8 créditos;

diminuiu-se o limite máximo para participação como ouvinte em banca de TCC de temas fora da

área de formação para 2 créditos. Incluiu-se a figura do monitor em eventos do curso ou extensão

com o limite de 6 créditos. Alterou-se ainda, o cômputo de créditos para a monitoria em disciplinas

para 1 crédito para cada 40h, no limite máximo de 8 créditos. Alterou-se o cômputo das horas da

participação em programas de iniciação à docência e de educação tutorial para 1 crédito para cada

32h realizadas, num limite máximo de 8 créditos. Após discussão, o regulamento de AACs foi

aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se à análise do regulamento do TCC. Houve

debate acerca da necessidade de se taxar o número mínimo de páginas do TCC, e se ele poderia ser

em formato de artigo. Optou-se por verificar e seguir as regras dadas pela biblioteca para o TCC.

Foram realizados pequenos ajustes no texto com a colaboração dos presentes. Após discussão, o

regulamento de TCC foi aprovado por unanimidade. Em seguida, analisou-se o texto do

regulamento de estágio. A coordenadora informou que foi adicionado ao texto a questão de

execução do estágio em ambientes não formais. Após discussão, o regulamento de estágio foi

aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 18

horas e oo minutos, da qual eu, Carla Janaina Skorek Branco, lavrei a presente Ata, que foi assinada

pelos presentes.
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