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CONVOCATÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE
ECI - SEXTA-FEIRA (25/02/2022) ÀS 14H00

Calendar

Assunto : CONVOCATÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ECI - SEXTA-FEIRA (25/02/2022) ÀS 14H00

Local : https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/herlander-da-mata-fernandes-lima

Data : Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022 de 14:00 - 16:30   GMT -03:00 Brasília

Organizador : "Herlander da Mata Fernandes Lima" <herlander.lima@unila.edu.br>

Participantes : helenice.sacht@unila.edu.br, ricardo.souza@unila.edu.br, noe.flores@unila.edu.br, "Gisele Suhett Helmer"
<gisele.helmer@unila.edu.br>, ana.santos@unila.edu.br, "Andre Jacomel Torii" <andre.torii@unila.edu.br>,
aref.kzam@unila.edu.br, ulises.guadalupe@unila.edu.br, mara.silva@unila.edu.br, ivan.araujo@unila.edu.br, "Julio Cesar
Bizarreta Ortega" <julio.ortega@unila.edu.br>, edna.possan@unila.edu.br, cesar.mello@unila.edu.br,
katia.punhagui@unila.edu.br, jiam.frigo@unila.edu.br, secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br, "Centro Academico
Engenharia Civil de Infraestrutura" <caeci.unila@gmail.com>

Esta é a solicitação de uma nova reunião:

Assunto:
CONVOCATÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ECI - SEXTA-FEIRA (25/02/2022) ÀS
14H00

Organizador: "Herlander da Mata Fernandes Lima" <herlander.lima@unila.edu.br>

Local: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/herlander-da-mata-fernandes-lima

Hora: Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, 14:00:00 - 16:30:00 GMT -03:00 Brasília

Convidados:
helenice.sacht@unila.edu.br; ricardo.souza@unila.edu.br; noe.flores@unila.edu.br; gisele.helmer@unila.edu.br;
ana.santos@unila.edu.br; andre.torii@unila.edu.br; aref.kzam@unila.edu.br; ulises.guadalupe@unila.edu.br;
mara.silva@unila.edu.br; ivan.araujo@unila.edu.br; julio.ortega@unila.edu.br ...

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Prezados, boa noite!

Convoco a todos para reunião do colegiado do curso de graduação em Engenharia Civil de
Infraestrutura (ECI) a ser realizada na próxima sexta-feira (25/02/2021) às 14h00, com a
pauta abaixo descrita.

PAUTA:

1. Ratificação das equivalências entre as disciplinas de Física Geral I (EQI0008) e Mecânica
(ECI0006) e Química Geral e Inorgânica (QUI0002) e Química Geral (QUI0026)
recomendadas pelas áreas de Física e Química, respectivamente (ver anexo);

2) Apreciação da proposta de regulamento complementar de estágio elaborado pela
comissão Ad-Hoc criada na reunião anterior (ver anexo);

3) Apreciação da proposta de regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
elaborado pela comissão Ad-Hoc criada na reunião anterior (ver anexo);

4) Posicionamento do colegiado do curso de ECI sobre as disciplinas que serão lecionadas
de forma presencial no próximo período letivo regular;

5) Esclarecimentos sobre a evolução da curricularização da extensão e da atualização do
PPC do curso (ver anexo);

6) Convite à reflexão sobre a unificação das disciplinas das Engenharias (ver anexo);

Zimbra https://correio.unila.edu.br/h/printappointments?id=4cc14ef9-056c-43...

1 of 2 2/25/2022, 12:27 PM



7) Esclarecimento sobre o fim das alterações dos horários das disciplinas após o início das
aulas. Os docentes deverão analisar o horário com atenção antes da sua homologação e
não serão alterados em função das preferências dos discentes. A coordenação não enviará
pedidos de alteração para o DEACA;

8) Informações sobre a vaga a ser preenchida após a saída da prof. Hel Graf.

Os pontos 4, 5 e 6 serão votados na próxima reunião a ser realizada no mês de março de
2022.

Devido a problema do zimbra os anexos serão enviados separadamente noutro email.

Cumprimentos,

Herlander Mata-Lima, PhD
Professor do curso de Eng. Civil de Infraestrutura
Instituto Latino-Americano de Tecnologia Infraestrutura e Território
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8304507282532636
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