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ATA Nº 06/2021

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA – CCEEN

Data: 26 de agosto de 2021
Duração: 08:00 h às 11:20 h
Local: Reunião virtual pelo Google Meet

Na data, horário e local citados acima, teve início a quarta Reunião Extraordinária do Colegiado
do Curso de Engenharia de Energia (CCEEN) do corrente ano, convocada por meio de correio
eletrônico, presidida pelo coordenador Fabyo Luiz Pereira. Estiveram presentes os professores
Gustavo Adolfo Ronceros Rivas, Jorge Javier Gimenez Ledesma, Luis Evelio Garcia Acevedo,
Manuel Salomon Salazar Jarufe, Ricardo Morel Hartmann e Walber Ferreira Braga e a técnica-
administrativa Karen Loraine Kraulich. Ordem do dia: 1- Informes: (a) Recurso solicitando
rediscutir  decisão  da  última  reunião  extraordinária  no  colegiado  do  CITI  (Processo
23422.0126192021-78): O  professor  Fabyo  Luiz  Pereira  mostrou  o e-mail  enviado  à
Coordenação  pelo  Coordenador  do  CITI,  professor  Jiam Pires  Frigo,  no  qual  tal  professor
informa  que  recebeu  um recurso  por  parte  dos  docentes  da  área  de  Elétrica  do  Curso  de
Engenharia de Energia, solicitando que a decisão sobre a vaga de concurso do professor Marco
Roberto Cavallari  seja  revista  e  rediscutida no âmbito do colegiado do CITI.  No e-mail,  o
professor Jiam Pires Frigo informa que abriu processo contendo o recurso e a ata da última
Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia de Energia, e que tal processo
será pautado em reunião do colegiado do CITI após passar por relatoria.  (b)  Necessidade de
um candidato a vice para as eleições de coordenadores de cursos: O professor Fabyo Luiz
Pereira informou que em breve ocorrerão as eleições para as coordenações dos cursos,  e se
colocou à disposição para participar do processo eleitoral como candidato a coordenador, de
modo a permanecer no cargo, porém é necessária a indicação de um  vice-coordenador para
compor a chapa. Em consulta informal aos docentes, não conseguiu nenhum nome para vice,
ainda  Ressaltou  que,  se  não houver  um vice-coordenador,  a  chapa  não será  homologada e
portanto não poderá participar do pleito, o que traria muitos problemas ao curso uma vez que o
cargo de coordenador do curso ficaria vago. Alertou que neste caso o colegiado teria que indicar
um coordenador  pro tempore,  mas mesmo neste caso  é necessário  a indicação de um vice-
coordenador,  ou seja, é necessária  a indicação de uma chapa  pro tempore,  uma vez que de
acordo  com  as  normativas  da  UNILA a  portaria  de  nomeação  só  é  publicada  se  houver
indicação de um coordenador e de seu vice. (c) Desligamento do professor substituto Tiago
Haubert Andriotty: O professor substituto Tiago Haubert Andriotty comunicou à coordenação
do curso que  solicitará o desligamento da UNILA, tendo em vista que passou em um concurso
público em outra cidade. Seu vínculo encerrará amanhã e o professor deixará quase todas as
suas disciplinas concluídas, para que não seja necessário a designação de outro docente para
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ministrá-las,  agora  ao  final  do  semestre  letivo.  O  professor  Luis  Evelio  Garcia  Acevedo
parabenizou o professor Fabyo Luiz Pereira por se propor a permanecer na coordenação de
curso por mais um mandato. Também, solicitou vistas ao recurso feito sobre a vaga do professor
Marco Roberto Cavallari. O professor Fabyo Luiz Pereira apresentou o recurso encaminhado
pelos docentes Jorge Javier Gimenez Ledesma, Larissa Andreia  Wagner  Machado Justino e
Rodrigo Delfim Guarizi. O professor Walber Ferreira Braga questionou o professor Jorge Javier
Gimenez Ledesma sobre a questão do recurso enviado ao CITI. Solicitou que ele esclarecesse a
decisão  de  encaminhar  esse  documento  ao  Centro,  sendo  que  os  demais  professores  que
assinam, não participaram da decisão do Colegiado. O professor Jorge Javier Gimenez Ledesma
colocou que se abstém da resposta nesse momento e que discutirá essa decisão em momento
oportuno, quando os demais docentes estiverem presentes. O professor Walber Ferreira Braga
argumentou que essa discussão precisa sim ser feita em Colegiado, visando evitar que o debate
se estenda a órgãos, como o CITI e a Direção do ILATIT, correndo o risco da perda da vaga
para outros cursos. O professor Jorge Javier Gimenez Ledesma reiterou seu posicionamento de
que o Colegiado não é unido e que a discussão da criação das áreas precisa ser feita. Também,
que não entende que esse debate deve ser feito nesse momento. Acredita que criou-se um perfil
de vaga para docente para atender um PPC que nem foi aprovado ainda. O professor Manuel
Salomon  Salazar  Jarufe  comentou  que  seria  importante  a  participação  dos  docentes  nas
discussões, também, que como membro do NDE vê como muito pouca a presença dos docentes
da área de Elétrica na composição do novo PPC do curso e isso estaria atrasando a finalização
dos trabalhos. Também, como membro do CONSUNI, esteve presente em muitos debates de
distribuição de vagas docentes e pouco houve a participação dos docentes da referida área. O
professor Ricardo Morel Hartmann lembrou que o debate foi feito no Colegiado, na última
reunião.  Que  esse  órgão  precisa  ser  respeitado  e  que,  se  todo  momento  que  um membro
discordar das decisões tomadas, for aberto recurso ao CITI, o Colegiado perde sua função e
autonomia. Comentou que o professor Jorge Javier Gimenez Ledesma estava na última reunião
e participou do debate. Assim, entende que é importante que as decisões aqui deliberadas sejam
respeitadas. O professor Luis Evelio Garcia Acevedo ressaltou novamente a necessidade de que
as decisões colegiadas sejam respeitadas e todo o procedimento foi feito de forma correta e
legal. Sugeriu que seja construído um documento do Colegiado, manifestando-se contrário a
esse recurso, tendo em vista que foi feito dentro da legalidade. Também, que não entende que
esse  documento  encaminhado  ao  CITI  esteja  correto  no  âmbito  do  fluxo  processual  e  das
normativas da UNILA. O professor Jorge Javier Gimenez Ledesma entende que os recursos são
sim legais e que os registros de ata deveriam constar nominalmente quem foi a favor, quem foi
contrário  e  quem  esteve  ausente  da  decisão.  O  professor  Fabyo  Luiz  Pereira  lembrou  ao
professor Jorge Javier Gimenez Ledesma que a votação definindo a destinação da vaga docente
foi  sim nominal,  e  consta  na  ata.  O professor  Luis  Evelio  Garcia  Acevedo  parabenizou  o
professor Jorge Javier Gimenez Ledesma por participar dos debates do Colegiado, tendo em
vista  que  muitos  não  fazem  isso.  Também  ressaltou  que  qualquer  membro  pode  solicitar
inclusão  de  texto  em  ata,  posição  pessoal  e  demais  comentários.  2-  Deliberar  sobre
solicitações  de  trancamento  total  de  curso  (Processos  23422.012996/2021-84,
23422.013438/2021-81 e 23422.013439/2021-54): O professor Fabyo Luiz Pereira apresentou
as  solicitações  de  trancamento  total  de  curso  encaminhados  por  três  discentes:  João  Pedro
Fontanella, Iury Florentim Gehlen,  e Vitor Finger Tureta.  ,Pelo fato de que as justificativas
apresentadas pelos discentes enquadram-se no parágrafo X do Art. 155 da Resolução Cosuen nº
07/2018,  as solicitações  foram encaminhadas pela Coordenação do curso ao Colegiado para
obedecer as Normas da Graduação. A votação foi organizada. Aprovadas por unanimidade. 3-
Deliberar sobre  o  pedido  de  redistribuição  do  professor Oswaldo  Hideo  Ando Júnior
(Processo  23422.013488/2021-89):  O professor Fabyo Luiz Pereira apresentou o processo de
pedido de  redistribuição  do professor  Oswaldo Hideo Ando Júnior,  citando  os  documentos
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constantes no mesmo e informou que não há impedimento legal para a redistribuição. Informou
também que a notificação oficial da Reitoria da UFRPE à Reitoria da UNILA ocorreu no dia 16
de agosto de 2021, e que a redistribuição será feita de modo que a UNILA receberá em troca o
código de vaga nº 917434. O professor Manuel Salomon Salazar Jarufe se posicionou favorável
à redistribuição do docente, pois acredita que todos tem direito que buscar o melhor para sua
carreira. Contudo, solicitou que seja analisado pela PROGEPE se não há nenhum impedimento
para a vinda desse código de vaga para a UNILA, e que se imponha a condição de que tal
código de vaga seja destinado ao curso de Engenharia de Energia. O professor Walber Ferreira
Braga demonstrou preocupação em condicionar o aceite da redistribuição do docente à vaga
vindo para o curso, pois poderia prejudicar o andamento do processo. O professor Luis Evelio
Garcia Acevedo comentou que seria importante sim amarrar a vaga, a fim de não perdê-la para
outros  cursos.  Foi  encaminhada  votação  para  definir  de  modo  favorável  ou  contrário  à
condicionar o aceite da redistribuição apenas se o código de vaga for destinado ao curso de
Engenharia de Energia. Professores Jorge Javier Gimenez Ledesma e Walber Ferreira Braga
foram contrários  à  condicionante  e  os  professores  Fabyo Luiz  Pereira,  Luis  Evelio  Garcia
Acevedo, Manuel Salomon Salazar Jarufe, Ricardo Morel Hartmann e a técnica-administrativa
Karen Loraine Kraulich, favoráveis. Foi encaminhada votação para aprovar ou não o pedido de
redistribuição do professor Oswaldo Hideo Ando Junior. Aprovado por unanimidade, desde que
o código da vaga recebido permaneça no curso. 4- Deliberar sobre possibilidade de abrir PSS
para vaga aberta pela exoneração do professor Marco Roberto  Cavallari:  O professor
Fabyo  Luiz  Pereira  apresentou  novamente  o  e-mail  enviado  pelo  coordenador  do  CITI,
professor  Jiam Pires  Frigo,  onde o mesmo indica  que  enquanto  o  concurso para  professor
efetivo não possa ser realizado devido ao recurso já relatado nesta ata, pode ser aberto um PSS
para contratação de professor substituto. O professor Fabyo Luiz Pereira também informou que
conversou por telefone com o professor Jiam Pires Frigo,  no qual  este também manifestou
preocupação pelo  fato de que  o governo federal  publicou lei  estabelecendo o programa de
enfrentamento à pandemia, na qual fica proibida a contratação de servidores públicos até o fim
do presente ano. O professor Jiam Pires Frigo relatou que há uma professora aprovada para uma
vaga  no Curso  de  Engenharia  de  Materiais  que  não  pode  assumir  a  vaga  por  conta  desta
probição, e que talvez esta proibição também inclua a reposição de servidores públicos, e que
neste caso o curso de Engenharia de Energia seria prejudicado. O professor Fabyo Luiz Pereira
relatou, então, que procurou e encontrou a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020,
que estabelece o programa federativo de enfrentamento da pandemia, e apresentou o caput e os
parágrafos IV e VI do Art.  8º da mesma, os quais  dispõem sobre a contratação de docentes
efetivos nesse período de pandemia.  Informou que nos termos da  lei não há impeditivo legal
para contratação de docente efetivo via concurso público para reposição de vacância, que é o
caso da vaga aberta pela exoneração do professor Marco Roberto Cavallari, e portanto não seria
interessante abrir vaga para PSS, pois o período de tempo para contratação em ambos os casos
(PSS ou concurso para professor efetivo), seria praticamente o mesmo. Os professores Manuel
Salomon  Salazar  Jarufe  e  Walber  Ferreira  Braga  comentaram  que  realmente  seria  mais
interessante a contratação de um docente efetivo.  O professor  Luis  Evelio Garcia  Acevedo
acredita que talvez a discussão realizada não esteja correta. Afinal, se não existe uma base legal
que  obrigue  o  Colegiado  a  contratar  apenas  PSS,  esse  debate  não  seria  necessário.  Seria
importante que se desse celeridade aos trâmites processuais já encaminhados, para contratação
de efetivo. O professor Fabyo Luiz Pereira encaminhou que  como não há impedimento legal
para  contratação  de  efetivo  em vacância  conforme  a  lei,  o  Colegiado  não  vê  justificativa
plausível para contratação de PSS. A votação foi encaminhada. Os professores Gustavo Adolfo
Ronceros  Rivas  e  Jorge  Javier  Gimenez  Ledesma  se  abstiveram  da  votação.  Os  demais
presentes foram favoráveis, sendo assim, aprovada a continuação do trâmite para contratação de
docente  efetivo. 5-  Proposta  de  unificação  das  disciplinas  da  Área  de  Matemática:  O
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professor Fabyo Luiz Pereira apresentou o documento, anexo a esta ata, contendo as propostas
encaminhadas pela área da Matemática, a fim de organizar as equivalências das disciplinas de
Cálculo,  após  a  reformulação  dos  componentes  da  área  para  os  cursos  de  Engenharias  da
UNILA. A técnica-administrativa Karen Loraine Kraulich explicou que está em discussão a
migração  dos  discentes  para  a  nova  grade  curricular  e  que  isso  precisa  ser  deliberado
posteriormente no Colegiado. Os professores Manuel Salomon Salazar Jarufe e Walber Ferreira
Braga ressaltaram a importância da tabela de equivalências organizada pela área da Matemática.
A votação do aceite da proposta da matemática foi encaminhada. Aprovado por unanimidade. O
professor  Manuel  Salomon Salazar  Jarufe solicitou inversão de ponto de pauta,  para já  ser
discutido o item 10 antes do item 6. Aprovado por unanimidade. 6- Deliberar sobre a inclusão
do professor Rodrigo Guarizi no NDE: O professor Manuel Salomon Salazar Jarufe explicou
que a professora Larissa Andreia Wagner Machado Justino pediu para sair do NDE e que o
professor Rodrigo Delfim Guarizi se disponibilizou a ocupar essa vaga, aceitando convite feito
por  e-mail,  anexo  a  esta  ata.  A votação  foi  encaminhada.  Aprovado  por  unanimidade.  07-
Adaptação das tabelas de atividades complementares devido à informatização: O professor
Fabyo  Luiz  Pereira  comentou  que  houve  uma  informatização  das  tabelas  de  Atividades
Complementares, encaminhada pelo Departamento de Estágio e Atividades Complementares –
DEAC/PROGRAD.  Esse  documento  foi  enviado  aos  cursos  para  análise.  As  mudanças
solicitadas  são:  contabilizar  a carga  horária  em créditos,  e  não  mais  horas;  e  a  adição de
algumas  atividades  nas  tabelas.  Na  sequência,  apresentou  duas  propostas  de  tabelas  de
Atividades Complementares para análise do Colegiado. O professor Manuel Salomon Salazar
Jarufe  solicitou  que  fosse  incluso  também na  tabela  de  atividades  complementares  o  item
“Participação do discente na avaliação institucional semestral da UNILA”, valendo 0,2 créditos
para  cada  participação,  conforme  orientação  da  CPA.  A votação  da  proposta  do  professor
Manuel Salomon Salazar Jarufe foi encaminhada para votação. O professor Walber Ferreira
Braga foi contrário.  Os demais presentes favoráveis, sendo então aprovada. Na sequência o
professor Fabyo Luiz Pereira apresentou as duas propostas para votação. Proposta 1: Reduzida
a carga máxima de créditos do grupo 3, de 12 para 8 créditos, atendendo solicitação do DEAC.
Adição de uma atividade no grupo 1, três atividades no grupo 2 e uma atividade no grupo 3,
atendendo solicitação do DEAC e a  adição do item sugerido pelo professor Manuel Salomon
Salazar Jarufe. Feita a conversão direta das horas para créditos nas tabelas constantes no PPC,
acarretando que algumas atividades tenham créditos fracionados, o que poderia dificultar que os
discentes  atinjam  os  12  créditos  necessários  nas  atividades  complementares.  Proposta  2:
Reduzida a carga máxima de créditos do grupo 3, de 12 para 8 créditos, atendendo solicitação
do DEAC. Adição de uma atividade no grupo 1, três atividades no grupo 2 e uma atividade no
grupo 3, atendendo solicitação do DEAC e a  adição do item sugerido pelo professor Manuel
Salomon Salazar Jarufe. Feita a conversão das horas para créditos nas tabelas constantes no
PPC, entretanto todos os créditos fracionados foram arredondados para números inteiros. Postas
em votação, a proposta 1 teve dois votos e a proposta 2 teve seis votos. Aprovada a proposta 2.
Ambas propostas estão anexas à ata, e as modificações/adições em relação à tabela constante no
PCC estão indicadas com marcador de texto em cor amarela.  8- Posicionamento a respeito do
Art. 179 - III da Resolução COSUEN º 07/2018: O professor Fabyo Luiz Pereira apresentou o
texto previso na Normas da Graduação. Explicou que sua intenção é que o Colegiado formalize
sua posição contrária a esse item, da necessidade de, no mínimo, seis discentes matriculados em
disciplina optativa para que ela permaneça aberta. Entende que as disciplinas optativas constam
no grupo das obrigatórias e, por isso, devem permanecer abertas, independente do número de
matriculados. O professor Luis Evelio Garcia Acevedo ponderou que o caminho correto seria
que a manifestação do Colegiado fosse encaminhada ao representante docente na COSUEN,
para que  ele  leve ao debate  na Comissão.  Aprovado por  unanimidade. 9-  Diagnóstico das
disciplinas optativas: O professor Fabyo Luiz Pereira apresentou uma tabela contendo todas as
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disciplinas  optativas  que  são  aceitas  no  curso  de  Engenharia  de  Energia.  Percebeu  que  os
discentes têm buscado turmas em outros cursos variados e deixando de cursar componentes
específicos  da  sua  graduação.  O  professor  Ricardo  Morel  Hatmann  informou  que  vêm
ofertando disciplinas optativas ao longo dos semestres e realmente a procura é bem baixa. O
professor Fabyo Luiz Pereira ressaltou que entende a importância de multidisciplinaridade, mas
que  é  muito  essencial  que  se  tenha  um  critério  sobre  o  que  realmente  trará  benefícios  à
formação do aluno em Engenharia de Energia. O professor Ricardo Morel Hartmann sugeriu
que  seja  definido  um  critério  numérico  em  carga  horária  para  optativas:  um  percentual
obrigatório, 80%, de componentes do curso e 20% para ouras disciplinas. O professor Walber
Ferreira Braga questionou se esse debate não seria uma função do NDE. O professor Fabyo
Luiz Pereira encaminhou que seja enviado ao NDE para análise e deliberação. Aprovado por
unanimidade. 10- Curricularização da extensão: O professor Walber Ferreira Braga sugeriu
que esse item também fosse encaminhado ao NDE para manifestação e elaboração de proposta.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, às 11:20h se dá por encerrada a reunião, e eu,
Karen Loraine Kraulich, lavro a presente ata.

Lista de presença:

nº Membro Categoria Firma Rubrica

1 Fabyo Luiz Pereira Docente

2 Gustavo Adolfo Ronceros Rivas Docente

3 Jorge Javier Gimenez Ledesma Docente

4 José Carlos Navas Palma Discente Ausente

5 Karen Loraine Kraulich Técnica

6 Larissa Andreia Wagner Machado Justino Docente Ausente

7 Luis Evelio Garcia Acevedo Docente

8 Manuel Salomon Salazar Jarufe Docente

9 Marcelo Nepomoceno Kapp Docente Ausente

10 Ricardo Morel Hartmann Docente

11 Walber Ferreira Braga Docente
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Ação: Será feita a migração dos alunos da antiga grade para a nova grade.

Na nova grade, o aluno deve cumprir as seguintes disciplinas:

MAT0097 - GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR (4 créditos)
MAT0094 - CÁLCULO I (6 créditos)
MAT0095 - CÁLCULO II (6 créditos)
MAT0096 - CÁLCULO III (6 créditos)
MAT0098 - CÁLCULO NUMÉRICO (4 créditos)

Os alunos que forem migrados, poderão eliminar essas disciplinas seguindo o
indicado abaixo.

ECI, EEN, EQI e EMT

Caso MAT0097: O aluno precisa ter cursado MAT0022 - GEOMETRIA ANALÍTICA
e MAT0024 - ÁLGEBRA LINEAR para eliminar MAT0097. Se tiver cursado apenas
uma disciplina (MAT0022 ou MAT0024) ou nenhuma dessas, então o aluno deverá
cursar MAT0097.

Caso MAT0094: O aluno precisa ter cursado MAT0009 - CÁLCULO I para eliminar
MAT0094.

Caso MAT0095: O aluno precisa ter cursado MAT0026 - CÁLCULO II para eliminar
MAT0095.

Caso MAT0096: O aluno precisa ter cursado MAT0021 - CÁLCULO III e MAT0002 -
PRÉ - CÁLCULO para eliminar MAT0096. Se o aluno ainda não cursou MAT0021 -
CÁLCULO III, então ele deverá cursar MAT0096. Se o aluno não cursou MAT0002 -
PRÉ - CÁLCULO, então a disciplina será ofertada, de acordo com demanda feita
pelas coordenações para a área de matemática. (Precisa ser feito um levantamento
de quantos alunos estão na condição de ter cursado MAT0021 e não cursou
MAT0002).

Caso MAT0098: O aluno deve ter cursado MAT0013 - CÁLCULO NUMÉRICO (ou
um equivalente, pois tem vários códigos na grande antiga que são equivalentes)
para eliminar MAT0098.



Tabela de resumo

Disciplina na nova grade Precisa ter cursado Observações

MAT0097 - GEOMETRIA
ANALÍTICA E ÁLGEBRA
LINEAR (4 créditos)

MAT0022 + MAT0024 Caso não tenha cursado
uma delas, então deverá
cursar MAT0097.

Outros códigos que
constam como equivalente
a MAT0097 no SIGAA:
(MAT0024 E EMT0004) OU
(EMT0004 E EMT0007) OU
(MAT0107) OU (MAT0008)

MAT0094 - CÁLCULO I (6
créditos)

MAT0009 Outros códigos que
constam como equivalente
a MAT0094 no SIGAA:
(MAT0030 E MAT0031) OU
(MAT0009) OU (EQI0007)
OU (EFI0004) OU
(EER0106)

MAT0095 - CÁLCULO II
(6 créditos)

MAT0026 Outros códigos que
constam como equivalente
a MAT0095 no SIGAA:
(MAT0036 E MAT0041) OU
(MAT0023) OU (MAT0026)
OU (MAT0010 E MAT0011)

MAT0096 - CÁLCULO III
(6 créditos)

MAT0021 + MAT0002 Se não cursou MAT0021,
deverá cursar MAT0096.

Se não cursou MAT0002,
então será feito o
levantamento de quantos
são os alunos e feito
demanda para a área de
matemática ofertar essa
disciplina.

MAT0098 - CÁLCULO
NUMÉRICO (4 créditos)

MAT0013 Outros códigos que
constam como equivalente
a MAT0098 no SIGAA:
(ECI0122) OU (EQI0016)
OU (ECI0122) OU
(EFI0019)



EFI

Caso MAT0097: O aluno deve ter cursado EFI0003 - SISTEMAS LINEARES para
eliminar MAT0097.

Caso MAT0094: O aluno deve ter cursado ou EFI0004 - CÁLCULO DE FUNÇÕES
DE UMA VARIÁVEL para eliminar MAT0094.

Caso MAT0095: O aluno deve ter cursado ou EFI0008 - CÁLCULO DE FUNÇÕES
DE VÁRIAS VARIÁVEIS e EFI0013 - CÁLCULO AVANÇADO, SÉRIES E
SEQUÊNCIAS para eliminar MAT0095. Se o aluno só cursou só uma das
disciplinas, então ele deverá cursar MAT0095.

Caso MAT0096: O aluno deve ter cursado EFI0013 - CÁLCULO AVANÇADO,
SÉRIES E SEQUÊNCIAS e EFI0020 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I para eliminar
MAT0096. Se o aluno só cursou uma das disciplinas, então ele deverá cursar
MAT0096.

Caso MAT0098: O aluno deve ter cursado EFI0019 - CÁLCULO NUMÉRICO para
eliminar MAT0098.

Tabela de resumo

Disciplina na nova grade Precisa ter cursado Observações

MAT0097 - GEOMETRIA
ANALÍTICA E ÁLGEBRA
LINEAR (4 créditos)

EFI0003

MAT0094 - CÁLCULO I (6
créditos)

EFI0004

MAT0095 - CÁLCULO II
(6 créditos)

EFI0008 + EFI0013 Se não cursou uma das
duas disciplinas, então
terá que cursar MAT0095

MAT0096 - CÁLCULO III
(6 créditos)

EFI0013 + EFI0020 Se não cursou uma das
duas disciplinas, então
terá que cursar MAT0096

MAT0098 - CÁLCULO
NUMÉRICO (4 créditos)

EFI0019



Observação: Espera-se que não fique alunos na grade antiga. Mas, caso alguns
alunos fiquem na grade antiga, esses deverão ser analisados caso a caso.









Grupo 1 – Atividades de complementação da formação social, humana e cultural

Carga máxima de créditos do Grupo 1 - 4 créditos

Atividades Créditos Máximo de créditos

1. Cursos de língua estrangeira – Participação com 
aproveitamento em cursos de língua estrangeira não 
contida na matriz curricular.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

2.  Participação como expositor em exposição artística 
ou cultural.

0,67 créditos para
cada 10 horas-relógio

0,67 créditos

3. Atividades esportivas – Participação em eventos 
esportivos (competições, campeonatos, etc).

0,67 créditos para
cada 10 horas-relógio

0,67 créditos

4. Outras atividades não previstas.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

Grupo 2 – Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo

Carga máxima de créditos do Grupo 2 - 4 créditos

Atividades Créditos Máximo de créditos

1. Participação efetiva em Diretórios e Centros 
Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e
Colegiados internos à Instituição.

0,67 créditos para
cada mandato

0,67 créditos

2. Atuação como instrutor em palestras técnicas, 
seminários, cursos da área específica, desde que não
remunerados e de interesse da sociedade.

0,67 créditos para
cada 10 horas-relógio

0,67 créditos

3. Engajamento como docente não remunerado em 
cursos preparatórios e de reforço escolar.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

2 créditos

4. Participação em projetos de extensão e de interesse 
social.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

2 créditos

5. Organização de eventos relacionados com os 
objetivos do curso.

0,67 créditos para
cada 10 horas-relógio

0,67 créditos

6. Trabalho voluntário em eventos de interesse social.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

7. Participação do discente na avaliação institucional 
semestral da UNILA.

0,2 créditos para
cada participação

1 crédito

8. Outras atividades não previstas.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

Grupo 3 – Atividades de iniciação científica e de formação profissional

Carga máxima de créditos do Grupo 3 - 8 créditos

Atividades Créditos Máximo de créditos

1. Participação em cursos extracurriculares da sua área
de formação, de fundamento científico ou de gestão 
(cursos; minicursos; cursos de extensão).

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

2. Participação em palestras e seminários técnico-
científicos.

0,67 créditos para
cada 10 horas-relógio

0,67 créditos



3. Participação como ouvinte em eventos científicos 
(congressos, workshops, encontros, simpósios).

0,67 créditos para
cada participação

1,33 créditos

4. Participação como apresentador de trabalhos em 
eventos científicos (resumos, pôster, apresentação 
oral).

1 crédito para
cada apresentação

2 créditos

5. Apresentação de resumo-expandido em eventos 
científicos.

1 crédito para
cada apresentação

2 créditos

6. Apresentação de palestras de cunho técnico-
científicas.

0,67 créditos para
cada apresentação

0,67 créditos

7. Participação em projetos de iniciação científica e 
tecnológica, relacionados com o objetivo do curso.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

8. Participação na organização de eventos científicos.
0,67 créditos para
cada participação

0,67 créditos

9. Publicações em revistas técnicas e científicas 
indexadas ou capítulo de livros relacionado ao curso 
de formação.

4 créditos para
cada publicação

4 créditos

10. Estágio não obrigatório ou diferente dos aqui 
relatados na área do curso.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

11. Participação em monitoria.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
2 créditos

12. Participação e aprovação em disciplinas da UNILA
não previstas na grade curricular do curso.

1 crédito para
cada disciplina

1 crédito

13. Outras atividades não previstas.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito



Grupo 1 – Atividades de complementação da formação social, humana e cultural

Carga máxima de créditos do Grupo 1 - 4 créditos

Atividades Créditos Máximo de créditos

1. Cursos de língua estrangeira – Participação com 
aproveitamento em cursos de língua estrangeira não 
contida na matriz curricular.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

2.  Participação como expositor em exposição artística 
ou cultural.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito

3. Atividades esportivas – Participação em eventos 
esportivos (competições, campeonatos, etc).

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito

4. Outras atividades não previstas.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

Grupo 2 – Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo

Carga máxima de créditos do Grupo 2 - 4 créditos

Atividades Créditos Máximo de créditos

1. Participação efetiva em Diretórios e Centros 
Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e
Colegiados internos à Instituição.

1 crédito para
cada mandato

1 crédito

2. Atuação como instrutor em palestras técnicas, 
seminários, cursos da área específica, desde que não
remunerados e de interesse da sociedade.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito

3. Engajamento como docente não remunerado em 
cursos preparatórios e de reforço escolar.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

2 créditos

4. Participação em projetos de extensão e de interesse 
social.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

2 créditos

5. Organização de eventos relacionados com os 
objetivos do curso.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito

6. Trabalho voluntário em eventos de interesse social.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

7. Participação do discente na avaliação institucional 
semestral da UNILA.

1 crédito para
5 participações

1 crédito

8. Outras atividades não previstas.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

Grupo 3 – Atividades de iniciação científica e de formação profissional

Carga máxima de créditos do Grupo 3 - 8 créditos

Atividades Créditos Máximo de créditos

1. Participação em cursos extracurriculares da sua área
de formação, de fundamento científico ou de gestão 
(cursos; minicursos; cursos de extensão).

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

2. Participação em palestras e seminários técnico-
científicos.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito



3. Participação como ouvinte em eventos científicos 
(congressos, workshops, encontros, simpósios).

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito

4. Participação como apresentador de trabalhos em 
eventos científicos (resumos, pôster, apresentação 
oral).

1 crédito para
cada apresentação

2 créditos

5. Apresentação de resumo-expandido em eventos 
científicos.

1 crédito para
cada apresentação

2 créditos

6. Apresentação de palestras de cunho técnico-
científicas.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

1 crédito

7. Participação em projetos de iniciação científica e 
tecnológica, relacionados com o objetivo do curso.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

8. Participação na organização de eventos científicos.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito

9. Publicações em revistas técnicas e científicas 
indexadas ou capítulo de livros relacionado ao curso 
de formação.

4 créditos para
cada publicação

4 créditos

10. Estágio não obrigatório ou diferente dos aqui 
relatados na área do curso.

1 crédito para
cada 15 horas-relógio

4 créditos

11. Participação em monitoria.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
2 créditos

12. Participação e aprovação em disciplinas da UNILA
não previstas na grade curricular do curso.

1 crédito para
cada disciplina

1 crédito

13. Outras atividades não previstas.
1 crédito para

cada 15 horas-relógio
1 crédito
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