
De : Julio Cesar Bizarreta Ortega
<julio.ortega@unila.edu.br>

Assunto : Convocatoria a 4ta reunião ordinaria do
colegiado do ECI - pontos de pauta
(anexos) - hoje 13h Local:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/julio-
cesar-bizarreta-ortega

Para : secretaria academica ilatit
<secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>,
Noe Villegas Flores
<noe.flores@unila.edu.br>, Gisele Suhett
Helmer <gisele.helmer@unila.edu.br>,
Helenice Maria Sacht
<helenice.sacht@unila.edu.br>, herlander
lima <herlander.lima@unila.edu.br>,
Ricardo Oliveira de Souza
<ricardo.souza@unila.edu.br>, Ana
Carolina Parapinski Dos Santos
<ana.santos@unila.edu.br>, Andre Jacomel
Torii <andre.torii@unila.edu.br>, Aref Kalilo
Lima Kzam <aref.kzam@unila.edu.br>,
Ulises Bobadilla Guadalupe
<ulises.guadalupe@unila.edu.br>, Mara
Rubia Silva <mara.silva@unila.edu.br>,
Ivan Dario Gomez Araujo
<ivan.araujo@unila.edu.br>, Edna Possan
<edna.possan@unila.edu.br>, cesar mello
<cesar.mello@unila.edu.br>, Jiam Pires
Frigo <jiam.frigo@unila.edu.br>, Centro
Academico Engenharia Civil de
Infraestrutura <caeci.unila@gmail.com>,
Paulo Junges
<paulo.junges@unila.edu.br>, Julio Cesar
Bizarreta Ortega
<julio.ortega@unila.edu.br>
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3 anexos

4ta reunião ordinária do Colegiado de Engenharia Civil de Infraestrutura
29 de julho de 2022
Hora: 13h
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Pautas:

Deliberação sobre a quebra de pré-requisitos - regra clara e
publicizada

1. 

Anexo 1a:  Ata do colegiado do CITI, ver ponto d
d)  Quebra de prérequisito  individual  para Cursos de Engenharia  –  Reunião

PROGRAD e Coordenadores – RESOLUÇÃO COSUEN 07/2018 e 12/2021 – O
presidente  do  Colegiado  explanou  sobre  a  reunião  realizada  com  os
Coordenadores  de  curso,  Centros  Interdisciplinares,  Direção  do  ILATIT  e  a
PROGRAD, sobre o tema de que “quebra de pré-requisitos individuais” seria
ilegal.  Posterior  explicou  que  houve  uma  nova  reunião  entre  os  Centros,  a
Direção do ILATIT e a PROGRAD argumentando que a Resolução 12/2021 da
COSUEN respaldam a possibilidade da quebra de pré-requisitos no âmbito dos
colegiados. Porém  ressalta-se a necessidade de que as regras sejam claras,
documentadas e que o documento conste no site dos cursos (publicização). O
professor  Eduardo  Gonçalves  Reimbrecht  argumentou  que  a  COADA
(Comissão  de  Acompanhamento  do  Desempenho  Acadêmico)  também  irá
trabalhar  junto  a  este  tema.  O professor  Ulises Bobadilla  Guadalupe solicita
encaminhar nota às coordenações de curso para esclarecimentos sobre o tema.
Ficou  determinado  que  a  Coordenação  do  CITI  deve  esclarecer  aos
Coordenadores por meio de Ofício a possibilidade de Quebra de Pré requisito
conforme Resolução 12/2021 COSUEN, bem como criar um documento com
regras claras e publicar no site do curso após aprovado em Colegiado.

Anexo1b: Resolução 12/2021 da COSUEN, ver Art.44

Art. 44. Incluir §3º e §4°ao Art. 99 do Anexo da Resolução nº 7/2018/Cosuen
com a  seguinte  redação:  “§3°  As  quebras  individuais  de  pré-requisitos  para
matrícula dos discentes deverão ser solicitadas, devidamente justificadas, junto
às Secretarias Acadêmicas de Apoio às Coordenações dos Institutos Latino-
Americanos e encaminhadas para análise da Coordenação de Curso e do Ciclo
Comum de Estudos, quando for o caso. §4° Os Colegiados de Curso poderão
normatizar as quebras de pré-requisitos para matrícula de discentes.”

2. Deliberação sobre decisões ad referendumde trancamentos fora de
prazo.

Anexo 2a: Instrução Normativa PROGRAD Nº 01/2022, Art. 10

Art. 10. As solicitações de trancamento total e/ou parcial obedecerão aos fluxos estabelecidos nos Art. 150
a 158 da Res. COSUEN nº 07/2018, bem com as indicadas na Res. COSUEN nº 02/2021.
§1º O discente poderá solicitar Trancamento Total e/ou Parcial fora de prazo, desde que devidamente
justificado com relação ao contexto da pandemia como: questões de saúde do estudante ou de seus
familiares, perda de emprego, mudança de endereço, entre outros fatores que impossibilitem o
cumprimento das atividades didáticas constantes nos Programas dos componentes em que está
matriculado.
§2º As solicitações serão encaminhadas para as Coordenações de Curso, pelo Protocolo Acadêmico.
§3º Os Colegiados de curso poderão solicitar ao Departamento de Apoio ao Estudante - DEAE da PRAE,
que emitirá parecer e informações quanto ao recebimento de auxílios, bem como sobre a oferta de acesso
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digital discente.
§4° Nos casos em que o estudante for beneficiário dos auxílios estudantis da PRAE, esta informará o
tempo de recebimento e o tempo restante de recebimento de direito do discente.
§5° Nos casos de solicitações de alunos com justificativas de dificuldades de acesso digital, a PRAE
deverá se manifestar sobre os atendimentos das demandas de acesso digital e equipamentos, se foram ou
não ofertados e se aquele estudante teve ou não acesso.

3. Deliberação sobre pedidos futuros de trancamentos fora de prazo.

4. Grade de Horários 2022.1.

5. Informes.
5.1. Semana Acadêmica 2022.
5.2. Prof. Aref Kzam.

6. O que houver.

Atenciosamente,

De: "Coordenacao do Curso de Engenharia Civil"
<engenharia.civil@unila.edu.br>
Para: "secretaria academica ilatit" <secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>,
"Noe Villegas Flores" <noe.flores@unila.edu.br>, "Gisele Suhett Helmer"
<gisele.helmer@unila.edu.br>, "Helenice Maria Sacht"
<helenice.sacht@unila.edu.br>, "herlander lima" <herlander.lima@unila.edu.br>,
"Ricardo Oliveira de Souza" <ricardo.souza@unila.edu.br>, "Ana Carolina
Parapinski Dos Santos" <ana.santos@unila.edu.br>, "Andre Jacomel Torii"
<andre.torii@unila.edu.br>, "Aref Kalilo Lima Kzam" <aref.kzam@unila.edu.br>,
"Ulises Bobadilla Guadalupe" <ulises.guadalupe@unila.edu.br>, "Mara Rubia
Silva" <mara.silva@unila.edu.br>, "Ivan Dario Gomez Araujo"
<ivan.araujo@unila.edu.br>, "Edna Possan" <edna.possan@unila.edu.br>,
"cesar mello" <cesar.mello@unila.edu.br>, "Jiam Pires Frigo"
<jiam.frigo@unila.edu.br>, "Centro Academico Engenharia Civil de
Infraestrutura" <caeci.unila@gmail.com>, "Paulo Junges"
<paulo.junges@unila.edu.br>, "Julio Cesar Bizarreta Ortega"
<julio.ortega@unila.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 26 de julho de 2022 0:48:25
Assunto: Convocatoria a 4ta reunião ordinaria do colegiado do ECI - pontos de
pauta

Prezados colegas,

seguem abaixo os pontos de pauta para a 4ta  reunião ordinaria do colegiado do
ECI :

1. Deliberação sobre a quebra de pré-requisitos - regra clara e publicizada
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2. Deliberação sobre decisões ad referendum de trancamentos fora de prazo.

3. Deliberação sobre pedidos futuros de trancamentos fora de prazo.

4. Grade de Horários 2022.1.

5. Informes.
5.1. Semana Acadêmica.
5.2. Prof. Aref Kzam.

6. O que houver.

data: dia 29 de julho no período das 13h00 às 14h00.
vía: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/julio-cesar-bizarreta-ortega

Atenciosamente,

De: "Coordenacao do Curso de Engenharia Civil"
<engenharia.civil@unila.edu.br>
Para: "secretaria academica ilatit" <secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>,
"Noe Villegas Flores" <noe.flores@unila.edu.br>, "Gisele Suhett Helmer"
<gisele.helmer@unila.edu.br>, "Helenice Maria Sacht"
<helenice.sacht@unila.edu.br>, "herlander lima" <herlander.lima@unila.edu.br>,
"Ricardo Oliveira de Souza" <ricardo.souza@unila.edu.br>, "Ana Carolina
Parapinski Dos Santos" <ana.santos@unila.edu.br>, "Andre Jacomel Torii"
<andre.torii@unila.edu.br>, "Aref Kalilo Lima Kzam" <aref.kzam@unila.edu.br>,
"Ulises Bobadilla Guadalupe" <ulises.guadalupe@unila.edu.br>, "Mara Rubia
Silva" <mara.silva@unila.edu.br>, "Ivan Dario Gomez Araujo"
<ivan.araujo@unila.edu.br>, "Julio Cesar Bizarreta Ortega"
<julio.ortega@unila.edu.br>, "Edna Possan" <edna.possan@unila.edu.br>,
"cesar mello" <cesar.mello@unila.edu.br>, "Jiam Pires Frigo"
<jiam.frigo@unila.edu.br>, "Centro Academico Engenharia Civil de
Infraestrutura" <caeci.unila@gmail.com>, "Paulo Junges"
<paulo.junges@unila.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de julho de 2022 18:21:17
Assunto: Convocatoria a 4ta reunião ordinaria do colegiado do ECI

Prezados boa tarde,

Informamos que será realizada uma reunião de colegiado no dia 29 de julho no
período das 13h00 às 14h00.

Os pontos de pauta serão enviados no dia 25 de julho, razão pela qual solicito
que me enviem assuntos que carecem de aprovação do colegiado para que
possam ser eventualmente incluídos nos pontos de pauta.
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Atenciosamente,

Prof.  Julio Ortega

--

Julio C. Bizarreta Ortega | Professor Adjunto 1

Coordenador do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura

PTI - Bloco 1 Espaço 4 Sala 10

+55 (45) 3529-9868
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1a-3Reuniao Ordinária_2022_CITI.pdf
127 KB 
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