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ATA Nº 03/2022

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso
de  Engenharia  Civil  de  Infraestrutura,  realizada
online, no dia 20 de junho de 2022, às 13h45, no
endereço
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/herlander-
da-mata-fernandes-lima.

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e quarenta e
cinco  minutos,  no  endereço  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/herlander-da-mata-
fernandes-lima, teve início a terceira reunião ordinária do ano de 2022 do Colegiado do Curso
de Engenharia Civil  de Infraestrutura (ECI),  convocado via  e-mail, presidida pelo Prof. Dr.
Herlander  da  Mata  Fernandes  Lima. A reunião  teve  início,  passados  15  minutos  da  hora
indicada na convocatória,  com quorum disponível.  Estiveram presentes:  Antonio Marcos da
Silva  junior  (discente),  Cesar  Winter  de  Mello,  Giséle  Suhett  Hélmer,  Herlander  da  Mata
Fernandes Lima, Jiam Pires Frigo, Mara Rubia Silva, e Ulises Bobadilla Guadalupe. Ausências
justificadas: Helenice  Maria  Sacht  e  Ricardo  Oliveira  de  Souza.  ORDEM  DO  DIA: 1.
Ratificacao da decisão  Ad Referendum da coordenação relativamente  a aprovação dos
planos de ensino do semestre 2021.9 (abril a julho de 2022). Aprovado por unanimidade. Os
membros presentes acordaram que doravante os docentes deverão submeter os planos de ensino
impreterivelmente até 20 dias úteis após o início do semestre. Findo este prazo a coordenação
informará imediatamente a Direção do ILATIT sobre a  lista dos docentes inadimplentes. 2.
Aprovação da lista de docentes aptos para lecionarem as disciplinas das subáreas do curso
(para auxiliar a futura coordenação), segundo a ordem de prioridade indicada. Aprovado
por unanimidade.  3.  Aprovação de equivalência entre as disciplinas de Cálculo Numérico
de ECI (MAT0063 ) e do curso da Matemática (MAT0098).  Aprovado por unanimidade.  4.
Análise da solicitação da prof. Kátia Punhagui referente ao uso da verba do curso para
custear a impressão dos projetos arquitetônicos e complementares para serem usados no
âmbito  das  disciplinas.  Assunto  adiado  para  futuro  devido  à  ausência  do  orçamento. 5.
Extinção da possibilidade de concessão de quebra de pré-requisitos aos discentes que já
integralizaram  80%  do  curso. Na  sequência  da  advertência  da  Prograd  os  membros  do
colegiado aceitam extinguir a regra atual de quebra de pré-requisito para os discentes com 80%
ou mais do curso integralizado. Adicionalmente se recomenda que a coordenação do curso, em
conjunto com as demais coordenações do ILATIT e o próprio CITI, proponha a alteração da
norma atual à COSUEN. Enquanto as regras atuais vigorarem existe apenas a possibilidade de
suspender o pré-requisito para todos os discentes de determinadas turmas.
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6.  Informações:  o  horário  do  próximo  semestre  será  realizado  antecipadamente  para
desonerar  a  futura  coordenação  desta  situação  no  início  do  mandato.  Assuntos
concernentes à evasão dos discentes também foram abordados e houve um consenso em torno
do seguinte: doravante deverão ser designados docentes tutores dos discentes ingressantes com
o  intuito  de  proporcionar  um  acompanhamento  de  proximidade  que  possa  contribuir  para
facilitar  a  adaptação  dos  mesmos  ao  sistema  universitário,  bem como  melhorar  o  sucesso
acadêmico. Nada mais havendo a ser debatido, deu-se por encerrada a reunião, às 14h30. É anexo
desta ata: 1. E-mail de convocação para a reunião, 2. Lista de docentes aptos para lecionarem as
disciplinas das subáreas do curso. Eu, Herlander Mata Lima, lavrei esta ata, que vai assinada pelo
presidente e secretária.

Mara Rúbia Silva Herlander da Mata Fernandes Lima 
Secretária Presidente
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 20/06/2022

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 4/2022 - CECI (10.01.06.04.04.04.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 22/06/2022 09:30 )
CESAR WINTER DE MELLO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

CITI (10.01.06.04.04.04)

Matrícula: 2089329

 (Assinado digitalmente em 22/06/2022 13:15 )
GISELE SUHETT HELMER

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 3026777

 (Assinado digitalmente em 21/06/2022 18:12 )
HERLANDER DA MATA FERNANDES LIMA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CECI (10.01.06.04.04.04.01)

Matrícula: 1967663

 (Assinado digitalmente em 22/06/2022 18:27 )
JIAM PIRES FRIGO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2138673

 (Assinado digitalmente em 21/06/2022 19:58 )
MARA RUBIA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1999638

 (Assinado digitalmente em 22/06/2022 16:40 )
ULISES BOBADILLA GUADALUPE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 1117969

 (Assinado digitalmente em 21/06/2022 19:26 )
ANTONIO MARCOS DA SILVA JUNIOR

DISCENTE

Matrícula: 2018101040011149

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sig.unila.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de 4 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 21/06/2022

verificação: eee74270de

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

