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ATA Nº 02/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso        
de Engenharia Civil de Infraestrutura, realizada no       
dia 26 de abril de 2019, às 12h30, no Parque          
Tecnológico Itaipu, sala B04E04S03. 
 

Aos 26 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, às doze horas e trinta minutos, no                     
Parque Tecnológico de Itaipu, localizado à Avenida Tancredo Neves, nº 6731 – Foz do Iguaçu,               
estado do Paraná –, na sala B04E04S03, teve início a segunda reunião ordinária do Colegiado               
do Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura, convocada via e-mail, presidida pelo Prof.             
Herlander da Mata Fernandes Lima. Estiveram presentes os docentes Aref Kalilo Lima Kzam,             
Giséle Suhett Hélmer, Ivan Dario Gomez Araujo, Julio César Bizarreta Ortega, Julio Florez             
Lopez, Katia Regina Garcia Punhagui, Noé Villegas Flores, Ricardo Oliveira de Souza, Ulises             
Bobadilla Guadalupe e o aluno Fernando Calegari. ORDEM DO DIA: 1. Análise de             
equivalência definitiva entre as disciplinas internas de Laboratório de Química Geral e            
Química Geral e Inorgânica Experimental. Aprovada por unanimidade. 2. Análise de           
equivalência definitiva entre as disciplinas internas de Eletromagnetismo e Ótica e Física            
II. Aprovada por unanimidade. 3. Análise de equivalência definitiva entre as disciplinas            
internas de Probabilidade e Estatística e Estatística. Reprovada por unanimidade. 4. Análise            
do Parecer Técnico do Dendc - "Adendo conjunto aos Projetos Pedagógicos dos Cursos de              
Engenharias da UNILA". De acordo com o Parecer Técnico Nº 03/2019 do Departamento de              
Normas e Desenvolvimento Curricular (DENDC), está claro que o curso de Engenharia Civil de              
Infraestrutura (ECI) satisfez todas as exigências do fluxo processual (i.e. forneceu ata de             
aprovação da proposta de adendo pelo NDE e colegiado do curso) e, relativamente ao              
cumprimento da Resolução CNE/CES Nº 11/2002, ressalta-se que não existe óbice para            
percentuais acima de 5% referente ao Núcleo Profissionalizante do curso de ECI. Acrescenta-se             
ainda que para o ajuste do percentual seria necessário realizar alterações na carga horária (CH)               
do curso que comprometeriam a qualidade de formação. Desse modo, cumpre agora ao CITI              
providenciar as anuências do colegiado do centro e do CONSUNI do ILATIT. 5. Análise da               
solicitação da quebra de pré-requisitos do aluno Carlos Jarquim Jarquim. O colegiado            
entende que deverá ser respeitado o pré-requisito oficial que a UNILA tem exigido aos alunos               
de ECI para que realizem estágio curricular obrigatório. Contudo, ao se constatar que existe              
discrepância entre as informações fornecidas no PPC do curso e no site da UNILA              
questionou-se o coordenador de estágio (prof. Noé Villegas) sobre o assunto, tendo o mesmo              
indicado que tem sido exigido 230 créditos aos alunos. Assim, tal exigência deverá manter-se              
até a atualização do PPC do curso. 6. Breves considerações sobre os desafios pendentes da               
coordenação (e.g., PPC). O colegiado recomenda que o NDE retome as reflexões sobre a              
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atualização do PPC. O coordenador alertou para a necessidade de se considerar apenas os livros               
existentes na biblioteca e os disponíveis gratuitamente online para efeito de bibliografia básica,             
quando forem atualizadas as ementas das disciplinas. Não havendo mais nada a acrescentar, eu,              
Prof. Ricardo Oliveira de Souza lavrei esta ata que, uma vez aprovada, será rubricada por mim e                 
pelo presidente do colegiado. A subscrição na lista de presença anexa indica a anuência com o                
conteúdo da ata. 
 
 
 
Ricardo Oliveira de Souza            Herlander da Mata Fernandes Lima 
Secretário            Presidente 
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