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Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
Colegiado do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura 

 

 

ATA Nº 01/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil de Infraestrutura, realizada online, 

no dia 17 de agosto de 2020, às 14h, no endereço 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-

jacomel-torii. 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, no endereço 1 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andre-jacomel-torii, teve início a primeira reunião 2 

ordinária do ano de 2020 do Colegiado do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura, 3 

convocado via e-mail, presidida pelo Prof. Dr. André Jacomel Torii. Estiveram presentes: André 4 

Jacomel Torii, Aref Kalilo Lima Kzam, Edna Possan, Giséle Suhett Hélmer, Helena Fernanda 5 

Graf, Helenice Maria Sacht, Herlander da Mata Fernandes Lima, Iván Dario Gómez Araújo, Julio 6 

César Bizarreta Ortega, Noé Villegas Flores, Rafael Oliveira Figueiredo, Ricardo Oliveira de 7 

Souza, Ulises Bobadilla Guadalupe. ORDEM DO DIA: 1. Informes: a) Projeto de Extensão. 8 

A Profa. Helenice divulgou o link do projeto de extensão: https://www.instagram.com/ 9 

arterapiaunila/. 2. Equivalências concedidas ad referendum. O prof. André sugeriu que, devido 10 

ao período de ofertas de disciplinas ainda por vir, essa pauta fosse retirada da reunião. Após 11 

deliberação, o colegiado decidiu pela retirada da pauta para posterior debate. 3. Reativação de 12 

pré-requisitos de componentes curriculares no SIGAA. O prof. André contextualizou acerca 13 

da queda de pré-requisitos por conta de problemas no SIGAA. Após deliberação, o colegiado 14 

aprovou por maioria a reativação dos pré-requisitos conforme constam no PPC curso. A lista de 15 

pré-requisitos a serem reativados segue anexa a esta ata. 4. Definição/reativação de pré-16 

requisitos de disciplinas optativas no SIGAA. O prof. André explicou que também houve 17 

queda de pré-requisito de disciplinas optativas que não constam no PCC, por conta de problemas 18 

no SIGAA. O colegiado então aprovou a definição e reativação dos pré-requisitos das disciplinas 19 

indicadas pelos membros do colegiado. A lista de pré-requisitos a serem reativados segue anexa 20 

a esta ata. 5. Encaminhamentos referentes ao Período Emergencial Remoto. O prof. André 21 

explanou sobre o Período Emergencial Remoto. Após debate, foi votado o seguinte 22 

encaminhamento: considerando o caráter facultativo de adesão ao Período Emergencial Remoto, 23 

a coordenação enviará e-mail, consultando os professores que querem aderir ao ERE. Em seguida, 24 

marcará reunião com eles, para definir uma grade de disciplinas, a ser analisada pelo colegiado. 25 

O colegiado aprovou a proposta por maioria de votos. 6. O que houver. Nada mais havendo a 26 

ser debatido, deu-se por encerrada a reunião, às 16h37. São anexos desta ata: 1. Lista de presença. 27 

2. E-mail de convocação para a reunião. 3. Lista disciplinas constantes no PPC, com pré-28 

requisitos a serem reativados no SIGAA. 4. Lista de optativas que não constam no PPC, com pré-  29 
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requisitos a serem reativadas no SIGAA. Eu, Andrea de Chermont Teixeira, Assistente em 30 

Administração, lavrei esta ata, que vai assinada pelo seu presidente e secretária. 31 

 32 

 33 

Andrea de Chermont Teixeira   André Jacomel Torii 34 

Secretária      Presidente 35 


