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Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Colegiado do Curso de Engenharia de Energia – CCEEN

ATA Nº 07/2020

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIA – CCEEN

Data: 13 de novembro de 2020
Duração: 14:00 h às 16:00 h
Local: Reunião virtual pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Na data, horário e local citados acima, teve início a terceira Reunião Ordinária 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
Larissa  Andréia  Wagner  Machado Justino,  Manuel  Salomon Salazar  Jarufe,  Ricardo Morel
Hartmann  e  Walber  Ferreira  Braga,  a  técnica-administrativa  Karen  Loraine  Kraulich,  e  a
discente Camila Bonatto de Melo. Ordem do dia: 1 – Informes: (a) Publicada nova designação
dos membros do NDE, através da Portaria nº 46/2020/PROGRAD, na página 6 do Boletim de
Serviço nº 96, de 30 de outubro de 2020. Os membros são: Manuel Salomon Salazar Jarufe
(presidente), Fabyo Luiz Pereira (vice-presidente), Ricardo Morel Hartmann (secretário), Luis
Evelio Garcia Acevedo, Walber Ferreira Braga, Larissa Andreia Wagner Machado Justino, e
Alessandra Cristiane Sibim. (b) Situação da contratação do professor substituto: O substituto do
professor  Luis  Evelio  Garcia  Acevedo  está  em  processo  de  contratação  pela  PROGEPE,
juntamente com a contratação dos 28 professores visitantes que tiveram seus contratos findados
no  presente  ano  por  terem  trabalhado  por  2  anos,  tempo  limite  para  substitutos/visitantes
conforme  legislação.  O  processo  de  contratação  de  todos  eles  atrasou,  de  acordo  com  a
PROGEPE, porque foi necessário conferir todas as documentações enviadas pelos classificados.
O prazo era até outubro e, se fossem contratados no ano que vem, poderia não ser possível
devido à capacidade orçamentária da UNILA. Como soube disso há pouco tempo, precisou
decidir ad referendum que encaminharia o pedido de contratação do professor. A previsão é que
inicie o trabalho no dia 01 de dezembro, juntamente com os outros 28 visitantes contratados. A
PROGEPE solicitou que, na justificativa da contratação, fosse informado que ministraria aulas
ainda  no  Ensino  Remoto  Emergencial  -  ERE.  Dessa  forma,  fez  o  pedido  da  abertura  da
disciplina  EER0089  –  MECÂNICA DOS  FLUIDOS  II  no  SIGAA,  para  ser  atribuída  ao
docente. Porém, como a contração só ocorrerá após 01 de dezembro de 2020, não será possível
a conclusão da disciplina até 23 de dezembro, data limite do encerramento do ERE, e acredita
que será necessário o cancelamento da disciplina, e neste caso será ofertada no período de férias
de verão.  (c) Regulamentação especial para retomar o Período Letivo 2020/1.  Ocorreu uma
reunião do Centro Interdisciplinar de Tecnologia e Infraestrutura - CITI para tratar essa questão
e  está  sendo  discutida  na  Comissão  Superior  de  Ensino  -  COSUEN e  nos  demais  órgãos
deliberativos da UNILA. Chegaram questionamentos ao Ministério Público sobre a questão do
ERE ser facultativo à comunidade acadêmica. Lembrou que o ILATIT foi o único Instituto a
favor de sua obrigatoriedade e foi voto vencido. A professora Larissa Andréia Machado Wagner
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Justino fez um resumo do que foi deliberado na reunião do CITI: foram debatidos os pontos da
minuta que prevê a retomada do semestre 2020.1 e a preocupação do CITI é garantir que os
alunos tenham aula mas também garantir que isso ocorra dentro da capacidade de carga horária
docente;  os  docentes  que  não  estiverem em condições  devido  à  questão  de  saúde,  estarão
isentos das aulas de forma remota; turmas novas podem abertas para até 30 alunos. Com relação
às  atividades  de  estágio  supervisionado,  informou  que:  semana  passada  conversou  com os
técnicos  de  laboratório  da  UNILA porque  alguns  alunos  estavam  fazendo  estágio  nestes
espaços. Os processos de estágio deverão ser retomados com a aprovação do novo Calendário
Acadêmico de 2020.1. Haverá uma reforma no Espaço Barrageiros e, por isso, os laboratórios
lá  estarão  fechados  no  início  do  ano.  Depois  disso,  as  atividades  poderão  ser  retomadas.
Solicitou aos discentes que necessitam realizar estágio,  que procurem ela ou os técnicos de
laboratório, porque deverá ser feito todo um cronograma do uso dos espaços, de horários, em
função das questões sanitárias devido à pandemia. Deverá ser observado também a questão do
Seguro do Estágio,  que abre na plataforma INSCREVA, uma vez por mês, sempre no mês
anterior ao início do estágio.  2 - Aprovação dos planos de ensino do 3º ciclo: O professor
Fabyo Luiz Pereira informou que solicitou aos professores das 5 disciplinas abertas no 3º ciclo
de ERE que submetessem os planos de ensino, entretanto até a presente data foram submetidas
os planos de ensino de 2 delas: EER0009 – Engenharia de Segurança do Trabalho, EER0022 –
Sistemas de Energia Eólica.  Os planos de ensino pendentes são das disciplinas EER0089 –
Mecânica  dos  Fluidos  II  (uma  vez  que  o  professor  substituto  ainda  não  foi  contratado),
EER0043 – Ciência dos Materiais (que será ministrada pelo professor Davi da Silva Monteiro),
e  EER0065  –  Modelagem e  Simulação  de  Sistemas  Energéticos  (que  será  ministrada  pela
professora Larissa Andréia Wagner Machado Justino). A professora Larissa Andréia Wagner
Machado Justino explicou que, por ter testado positivo para a COVID-19, não conseguiu enviar
o documento no prazo, conforme solicitado. Assim, fez a apresentação oral do Plano de Ensino
da disciplina EER0065 – Modelagem e Simulação de Sistemas Energéticos e enviará por escrito
à coordenação ao final da reunião. O professor Fabyo Luiz Pereira lembrou que enviou um link,
via e-mail, aos membros do Colegiado antes do início da reunião com toda a documentação
pertinente. Assim, solicitou aos membros que analisassem os Planos de Ensino já enviados e
que fosse  encaminhada a  votação para  aprovação.  Encaminhamento:  Aprovar  os  Planos  de
Ensino já apresentados e do professor Davi da Silva Monteiro  ad referendum. Aprovado por
unanimidade de forma condicional à vista do coordenador aos dois documentos pendentes. Os
planos de ensino constam anexos à ata.  3 - Aprovação da contratação  ad referendum de
professor  substituto: O  professor  Fabyo  Luiz  Pereira  informou  que  o  processo  seletivo
simplificado para contratação do substituto do professor Luis Evelio Garcia Acevedo foi feito e
finalizado no mês de maio de 2020 (Processo Seletivo Simplificado nº 07/2020, do Edital nº
61/2020/PROGEPE),  tendo sido aprovado e classificado apenas  um candidato.  Objetivando
aproveitar da melhor forma possível a força de trabalho do substituto, a coordenação optou por
aguardar os desdobramentos da pandemia antes de solicitar sua contratação, entretanto tendo
em vista  as incertezas  em relação ao orçamento do ano de 2021 permitir  a  contratação do
substituto,  após  consultar  a  PROGEPE  e  ser  informado  que  a  contratação  de  todos  os
professores visitantes está sendo feita devido à estas incertezas orçamentárias, a coordenação
optou por garantir  tal  contratação ainda no presente ano. Posta em votação, foi aprovada a
contratação  ad  referendum do  professor  substituto.  4  -  Deliberar  sobre  o  pedido  de
equivalência interna, processo 23422.012027/2019-63: A discente Luisa Fernanda Rodríguez
Orrego solicitou equivalência interna da disciplina que cursou, QUI0031 – Química Geral para
a Biologia, em relação à disciplina QUI0026 – Química Geral, a qual foi indeferida pela área de
Química. Na sequência o professor Fabyo Luiz Pereira apresentou o formulário de solicitação
desta equivalência preenchido, onde o parecer é desfavorável com a justificativa da área de
Química  constante  no  referido  processo.  Adicionalmente,  o  coordenador  informou  que  o
encaminhamento  em  relação  à  aprovação  do  formulário  de  equivalência  de  componentes
curriculares não é colocá-lo em votação no colegiado, uma vez que a responsabilidade de o
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aprovar ou não é exclusiva da comissão de docentes da área de Química, e conforme posto, no
presente caso tal comissão indeferiu a equivalência. Desta forma, o encaminhamento é solicitar
que  dois  professores  se  coloquem à  disposição  para  aprovar  com parecer  desfavorável  de
maneira  pro  forma,  juntamente  com  o  coordenador,  o  formulário  de  equivalência,  sob
justificativa  da  área  de  Química  constante  no  referido  processo.  Os  professores  Manuel
Salomon Salazar Jarufe e Walber Ferreira Braga se colocaram à disposição e juntamente com o
coordenador aprovaram o formulário, com o parecer desfavorável. Aprovado por unanimidade.
O  formulário  de  equivalência  consta  anexo  à  ata.  5  -  Deliberar  sobre  o  pedido  de
equivalência  interna,  processo  23422.009357/2020-79: O discente  Marcos  Yasmani  Poma
Huanca solicitou equivalência interna de disciplinas da Matemática, das quais foram deferidas
pela área de Matemática as seguintes disciplinas: MAT0094 – Cálculo I, MAT0095 – Cálculo
II, MAT0097 – Geometria Analítica e Álgebra Linear,  e MAT0098 – Cálculo Numérico.  O
pedido de equivalência entre MAT0021 – Cálculo III,  cursada pelo discente, e MAT0096 –
Cálculo III , foi indeferido porque a carga horária de MAT0021 é menor que de MAT0096.
Nota da comissão da área de Matemática: o discente cumpriu MAT0002 – Pré-Cálculo através
de ECI0010 – Pré-Cálculo. Entretanto MAT0002 + MAT0021 são equivalentes à MAT0096. A
comissão sugere adicionar no sistema que ECI0010 + MAT0021 são equivalentes à MAT0096,
pois desta maneira o discente não precisará cumprir MAT0096. Na sequência o professor Fabyo
Luiz  Pereira  apresentou  os  formulários  de  solicitação  destas  equivalências  preenchidos,
indicando em cada uma o parecer, favorável ou não, de acordo com as justificativas da área de
Matemática constantes no processo. Os professores Manuel Salomon Salazar Jarufe e Waber
Ferreira Braga se colocaram à disposição para, juntamente com o coordenador aprovarem os
formulários de maneira  pro forma, de acordo com as deliberações da área de Matemática no
referido  processo.  A técnica-administrativa  Karen  Loraine  Kraulich  explicou  que  há  um
problema com as equivalências das disciplinas de Cálculo,  pois na nova Matriz  Curricular,
aprovada no final de 2019, o componente Cálculo III possui uma carga horária maior do que o
que estava na grade antiga. Também, as turmas de Pré-Cálculo, embora previstas nos PPCs dos
cursos de Engenharia da UNILA, não foram ofertadas desde 2018 e, assim, é necessária uma
deliberação conjunta sobre a questão. A professora Larissa Andréia Wagner Machado Justino
sugeriu  que  esse  caso  fosse  então  encaminhado  ao  NDE,  que  irá  analisar  as  disciplinas  e
construir  uma grade de equivalências,  como foi  feito  em 2014,  quando ocorreu a  primeira
mudança  na  Matriz  Curricular  do  curso.  O professor  Fabyo Luiz  Pereira  comentou que  já
conversou com o professor Herlander Mata Lima, coordenador do curso de Engenharia Civil de
Infraestrutura  sobre  o  assunto  e  já  há  ciência  dos  demais  coordenadores  a  respeito  desta
questão. Após debate e encaminhamento de votação, o colegiado tomou as seguintes decisões
em relação aos formulários de equivalência: (a) MAT0021 – CÁLCULO III X MAT0096 –
CÁLCULO III: os professores Fabyo Luiz Pereira, Manuel Salomon Salazar Jarufe e Walber
Ferreira  Braga  assinam o indeferimento  no  formulário,  conforme indeferimento  da  área  de
Matemática,  enquanto  o  colegiado  aprovou  por  unanimidade  o  formulário  assinado.  (b)
MAT0008  –  ÁLGEBRA  LINEAR  COM  GEOMETRIA  ANALITICA  X  MAT0097  –
GEOMETRIA ANALÍTICA E  ÁLGEBRA LINEAR:  os  professores  Fabyo  Luiz  Pereira,
Manuel Salomon Salazar Jarufe e Walber Ferreira Braga assinam o deferimento no formulário,
conforme deferimento da área de Matemática, enquanto o colegiado aprovou por unanimidade
o  formulário  assinado.  (c)  ECI0122  –  CÁLCULO  NUMÉRICO  PARA ENGENHARIA X
MAT0098 – CÁLCULO NUMÉRICO: os professores Fabyo Luiz Pereira, Manuel Salomon
Salazar  Jarufe  e  Walber  Ferreira  Braga  assinam  o  deferimento  no  formulário,  conforme
deferimento  da  área  de  Matemática,  enquanto  o  colegiado  aprovou  por  unanimidade  o
formulário  assinado.  (d)  EER0106 – CÁLCULO DE FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL X
MAT0094 – CÁLCULO I: os professores Fabyo Luiz Pereira, Manuel Salomon Salazar Jarufe e
Walber Ferreira Braga assinam o deferimento no formulário, conforme deferimento da área de
Matemática,  enquanto  o  colegiado  aprovou  por  unanimidade  o  formulário  assinado.  (e)
MAT0010 – CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS + MAT0011 – CÁLCULO
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AVANÇADO, SEQUÊNCIAS E SÉRIES X MAT0095 – CÁLCULO II: os professores Fabyo
Luiz Pereira, Manuel Salomon Salazar Jarufe e Walber Ferreira Braga assinam o deferimento
no formulário, conforme deferimento da área de Matemática, enquanto o colegiado aprovou por
unanimidade o formulário assinado. (f) ECI0010 – PRÉ-CÁLCULO + MAT0021 – CÁLCULO
III X MAT0096 – CÁLCULO III: os professores Fabyo Luiz Pereira, Manuel Salomon Salazar
Jarufe e Walber Ferreira Braga assinam o deferimento no formulário, conforme solicitação da
área de Matemática, enquanto o colegiado aprovou por unanimidade o formulário assinado. Os
formulários constam anexos a esta ata. 6 - Deliberar sobre o pedido de equivalência interna,
processo 23422.009573/2020-67: O discente Carlos Alejandro Urzagasti solicitou equivalência
interna de disciplinas da Matemática, das quais foram deferidas pela área de Matemática as
seguintes  disciplinas:  MAT0094 – Cálculo I,  e  MAT0097 – Geometria  Analítica e  Álgebra
Linear.  O  pedido  de  equivalência  entre  MAT0023  –  Cálculo  II,  cursada  pelo  discente,  e
MAT0095 – Cálculo II, foi indeferido porque a carga horária de MAT0023 é menor que de
MAT0095. O pedido de equivalência entre MAT0021 – Cálculo III, cursada pelo discente, e
MAT0096 – Cálculo III, foi indeferido porque a carga horária de MAT0021 é menor que de
MAT0096. Nota da comissão da área de Matemática: o discente cumpriu MAT0002 – Pré-
cálculo  através  de  ECI0009  –  Fundamentos  da  Engenharia.  MAT0002  +  MAT0021  são
equivalentes à MAT0096. A comissão sugere adicionar no sistema que ECI0009 + MAT0021
são equivalentes à MAT0096, pois desta maneira o discente não precisará cumprir MAT0096.
Na sequência o professor Fabyo Luiz Pereira apresentou os formulários de solicitação destas
equivalências preenchidos, indicando em cada uma o parecer, favorável ou não, de acordo com
as justificativas da área de Matemática constantes no processo. Os professores Manuel Salomon
Salazar  Jarufe  e  Waber  Ferreira  Braga  se  colocaram à  disposição  para,  juntamente  com o
coordenador aprovarem os formulários de maneira pro forma, de acordo com as deliberações da
área  de  Matemática  no  referido  processo.  Após  debate  e  encaminhamento  de  votação,  o
colegiado  tomou  as  seguintes  decisões  em  relação  aos  formulários  de  equivalência:  (a)
MAT0023 – CÁLCULO II X MAT0095 – CÁLCULO II: os professores Fabyo Luiz Pereira,
Manuel Salomon Salazar Jarufe e Walber Ferreira Braga assinam o deferimento no formulário,
conforme deferimento da área de Matemática, enquanto o colegiado aprovou por unanimidade
o formulário assinado. (b) ECI0009 – FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA + MAT0021 –
CÁLCULO III  X MAT0096 –  CÁLCULO III:  os  professores  Fabyo Luiz  Pereira,  Manuel
Salomon  Salazar  Jarufe  e  Walber  Ferreira  Braga  assinam  o  deferimento  no  formulário,
conforme solicitação da área de Matemática, enquanto o colegiado aprovou por unanimidade o
formulário  assinado.  Os  formulários  constam anexos  a  esta  ata.  Na sequência,  o  professor
Manuel Salomon Salazar Jarufe, como membro do CONSUNI, foi autorizado a se manifestar a
respeito da comissão de uniformização das Engenharias na UNILA e a sugerir a inclusão de um
membro  da  Secretaria  Acadêmica  de  Apoio  às  Coordenações  dos  Institutos  para,  também,
compor a comissão. A técnica-administrativa Karen Loraine Kraulich se colocou à disposição.
Aprovado por unanimidade.  7 - Informar sobre o pedido de aproveitamento de estudos,
processo  23422.003038/2020-69:  O  discente  Ruan  Vinicius  Rocha  Damaceno  solicitou
aproveitamento  de  estudos,  nos  quais  foram deferidas  as  seguintes  disciplinas:  EER0036 -
Desenho Técnico, QUI0026 – Química Geral, MAT0094 – Cálculo I, MAT0095 – Cálculo II,
MAT0097 – Geometria Analítica e Álgebra Linear, MAT0098 – Cálculo Numérico, EER0109 –
Física  I,  EER0110  –  Física  I  Experimental,  EER0018  –  Física  II,  EER0037  –  Física  II
Experimental,  EER0095 – Eletrônica Básica,  EER0012 – Circuitos  Elétricos I,  EER0074 –
Programação de Computadores, EST0004 – Probabilidade e Estatística, e EER0082 – Mecânica
Aplicada para Engenharia de Energia. Foram indeferidas as seguintes disciplinas: MAT0096 –
Cálculo III, e EER0071 – Química Industrial. Aprovado por unanimidade.  8 - Cancelamento
do  componente  EER0089  –  MECÂNICA DOS  FLUIDOS  II:  O  professor  Fabyo  Luiz
Pereira explicou que solicitou a abertura da turma EER0089 – MECÂNICA DOS FLUIDOS II,
a pedido da PROGEPE, para embasar a contratação de professor substituto ainda neste ano.
Contudo, com o atraso da contratação por questões burocráticas, o docente só virá no início de
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dezembro. Explicou que conversou com o candidato aprovado, que informou que assumiria a
vaga e que estaria disposto a iniciar a disciplina, mesmo sem o contrato vigente. Sobre isso, o
professor Fabyo Luiz Pereira esclareceu que, por lei, não é permitida a prestação de serviços no
âmbito federal, sem a publicação da nomeação do servidor no Diário Oficial da União – DOU.
Desta forma, entende que o correto seria fechar a disciplina, pois não haveria tempo hábil para
que ela fosse concluída até 23 de dezembro, data limite para encerramento do ERE. A discente
Camila  Bonatto  de  Melo  questionou se  a  disciplina  não poderia  ser  ministrada  no  mês de
dezembro,  de forma condensada.  Ressaltou  que,  se  fosse  ofertada  como turma de férias,  o
tempo  seria  o  mesmo,  de  três  semanas.  Sugeriu  que  fosse  conversado  com  os  discentes
matriculados sobre a possibilidade de manter a turma para dezembro. O professor Fabyo Luiz
Pereira concorda que o tempo hábil seria o mesmo de uma disciplina de férias, três semanas.
Contudo, lembrou que nenhum discente matriculado seria formando e, por isso, não seria tão
urgente que ocorresse ainda em dezembro,  às  pressas.  A discente Camila  Bonatto de Melo
questionou se há garantias que, no caso do cancelamento, o professor dará essa disciplina em
janeiro  como  turma  de  férias.  O  professor  Fabyo  Luiz  Pereira  concluiu  que  sim,  pois  é
obrigatório ao docente lecionar para justificar sua contratação. Explicou que o docente estará
ministrando aulas  pela  primeira  vez e  que teria,  portanto,  um prazo maior  para preparar  a
disciplina.  O professor  Manuel  Salomon Salazar  Jarufe comentou que  seria  favorável  se  o
professor puder já passar o material para os discentes irem lendo a matéria em novembro.  O
professor Walber Ferreira Braga colocou a questão do docente ser contratado e já assumir a
disciplina. Acredita que precisa ser visto que data o professor irá assumir e iniciar os trabalhos.
O professor Fabyo Luiz Pereira esclareceu que,  tanto ele quanto a PROGEPE entraram em
contato com professor aprovado, que confirmou que assumiria a vaga. Também informou que o
docente já pegou o material da disciplina de Mecânica dos Fluisdos II e começou a preparar a
disciplina  quinze  dias  antes  do  início  das  aulas  do  3º  ciclo  do  ERE.  A professora  Larissa
Andréia Wagner Machado Justino sugeriu usar a possibilidade que o ERE permite de manter a
disciplina  aberta  por  hora  e,  se  não  for  possível  o  seu  andamento,  que  seja  cancelada
posteriormente.  Como encaminhamento o professor  Fabyo Luiz  Pereira  sugeriu o seguinte:
consultar  o  colegiado  através  de  votação,  se  a  disciplina  EER0089  –  MECÂNIDA DOS
FLUIDOS  II,  deve  ser  cancelada  devido  ao  fato  que  o  professor  visitante  só  iniciará  os
trabalhos na UNILA no dia 01 de dezembro. Votação: mantida pela maioria de cinco votos a
um. 8. O que houver:  A professora Larissa Andréia Wagner Machado Justino pediu que a
coordenação faça uma consulta de como está a questão da substituição do professor Rodrigo
Guarizzi.  Nada mais havendo, às 16:00 h se dá por encerrada a reunião, e eu, Karen Loraine
Kraulich, lavro a presente ata.
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Lista de presença:

nº Membro Categoria Firma Rubrica

1 Camila Bonatto de Melo Discente

2 Fabyo Luiz Pereira Docente

3 Gustavo Adolfo Roncero Rivas Docente Ausente

4 Jorge Javier Gimenez Ledesma Docente Ausente

5 José Carlos Navas Palma Discente Ausente

6 Karen Loraine Kraulich Técnica

7 Larissa Andréia Wagner Machado Justino Docente

8 Luis Evelio Garcia Acevedo Docente Ausente

9 Manuel Salomon Salazar Jarufe Docente

10 Marcelo Nepomoceno Kapp Docente Ausente

11 Maria Alejandra Román (suplente) Discente Ausente

12 Ricardo Morel Hartmann Docente

13 Shirley Carla Chamby Espejo (suplente) Discente Ausente

14 Walber Ferreira Braga Docente
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Ciências Biológicas – Ecologia e 
Biodiversidade/ILACVN

Curso/Instituto: Engenharia de Energia/ILATIT

Componente Cursado/Ofertado Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/
C.H.

Código Nome do Componente Créd/C.H.

QUI0031 Química Geral para a Biologia 4/68 QUI0026 Química Geral 4/68

Ementa: Estudo  dos  aspectos  fundamentais  da  estrutura  atômica.  Tabela
periódica  dos  elementos  e  ligações  químicas,  com vistas  a  sua  aplicação  aos
processos biológicos.  Propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos
com vistas a sua aplicação no estudo de biomoléculas e substâncias de interesse
biológico. 

Ementa: Segurança em laboratório. Pesagem. Chama. Preparo de soluções. Solucões;
Estado  gasoso;  Estequiometria;  Cinética  química;  Termodinâmica  química;
Equilíbrio  químico;  Equilíbrio  iônico;  Estrutura  atômica;  Propriedades  periódicas;
Ligações químicas: covalente, iônica e metálica; Eletroquímica. 

Parecer: (  ) Favorável   (X) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para o componente Cursado

Justificativa: A disciplina cursada possui menos de 75% de equivalência nas ementas, conforme parecer da área de Química constante no 
processo 23422.012027/2019-63.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Engenharia de Energia/ILATIT Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componente Cursado/Ofertado Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

MAT0021 Cálculo III 4/68 MAT0096 Cálculo III 6/102

Ementa: Equações  diferenciais  ordinárias  de  primeira  ordem,  segunda  ordem  e
ordens  mais  altas.  Transformada  de  Laplace.  Sistemas  de  equações  lineares  de
primeira ordem. Soluções em série de equações diferenciais lineares. Introdução às
equações diferenciais parciais.  

Ementa: Equações  diferenciais  lineares  de primeira  ordem.  Equações  diferenciais
lineares  de  segunda  ordem.  Equações  diferenciais  lineares  de  ordens  mais  altas.
Séries de números reais e de potências. Soluções em série de equações diferenciais
lineares  (incluindo  funções  de  Bessel).  Sistemas  de  equações  diferenciais.
Transformada de Laplace. Transformada de Fourier. Séries de Fourier. Introdução a
equações Diferenciais parciais (equações da onda, do calor e de Laplace). 

Parecer: (  ) Favorável   (X) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para o componente Cursado

Justificativa: A carga horária de MAT0021 é menor que a carga horária de MAT0096, conforme parecer da área de Matemática constante no 
processo 23422.009357/2020-79.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Engenharia Civil de Infraestrutura/ILATIT Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componentes Cursados/Ofertados Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

MAT0010 Cálculo de Funções de Várias Variáveis 4/68
MAT0095 Cálculo II 6/102

MAT0011 Cálculo Avançado, Sequências e Séries 4/68

Ementa  de  MAT0010: Coordenadas  polares  e  equações  paramétricas.  Vetores  e
Geometria do espaço. Funções vetoriais. Funções de várias variáveis reais a valores
reais. Aplicações.
Ementa  de  MAT0011: Coordenadas  cilíndricas  e  esféricas.  Integrais  múltiplas.
Integrais  de linha.  Teorema de Green.  Campos vetoriais.  Divergente  e  rotacional.
Integrais  de  superfície.  Teorema  da  divergência.  Teorema  de  Stokes.  Seqüências.
Séries. Aplicações. 

Ementa: Funções vetoriais. Funções de várias variáveis. Limites de funções de várias
variáveis.  Derivadas  parciais.  Aplicações  das  derivadas  parciais.  Derivadas
direcionais  e  vetor  gradiente.  Integrais  múltiplas.  Sequências  e  séries  infinitas.
Integrais  de  linha.  Teorema  de  Green.  Rotacional  e  divergente.  Integrais  de
superfície. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss.

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para os componentes Cursados

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e as componentes cursadas possuem carga horária maior que a 
componente matriz PPC, conforme parecer da área de Matemática constante no processo 23422.009357/2020-79.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Engenharia de Energia/ILATIT Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componente Cursado/Ofertado Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

MAT0008 Álgebra Linear com Geometria Analítica 6/102 MAT0097 Geometria Analítica e Álgebra Linear 4/68

Ementa: Vetores.  Produto  escalar.  Produto  vetorial.  Retas  e  planos.  Matrizes.
Determinantes.  Sistemas  de  equações  lineares.  Espaços  vetoriais.  Transformações
lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalização. Formas quadráticas. Aplicações.

Ementa: Espaços  vetoriais  euclidianos.  Sistemas  de  equações.  Transformações
lineares.  Autovalores  e  autovetores.  Diagonalização  e  outras  aplicações.  Tópicos
adicionais de álgebra linear. 

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para o componente Cursado

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e a componente cursada possui carga horária maior que a 
componente matriz PPC, conforme parecer da área de Matemática constante no processo 23422.009357/2020-79.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Engenharia Civil de Infraestrutura/ILATIT Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componente Cursado/Ofertado Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

EER0106 Cálculo de Funções de Uma Variável 6/102 MAT0094 Cálculo I 6/102

Ementa: Não há. Ementa: Limite  e  continuidade.  Derivadas.  Aplicações  das  derivadas.  Integrais
definidas e indefinidas. Aplicações da integral definida. Métodos de integração. 

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para o componente Cursado

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e também possuem mesma carga horária, conforme parecer da 
área de Matemática constante no processo 23422.009357/2020-79.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Engenharia Civil de Infraestrutura/ILATIT Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componente Cursado/Ofertado Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

ECI0122 Cálculo Numérico para Engenharia 2/34 MAT0098 Cálculo Numérico 2/34

Ementa: Soluções  Numéricas  de  Equações  com  uma  Variável.  Interpolação  e
Aproximação Polinomial. Diferenciação e Integração Numérica. Soluções Numéricas
para Equações Diferenciais Ordinárias. Métodos Diretos e Iterativos para Solução de
Sistemas  Lineares.  Soluções  Numéricas  de  Sistemas  de  Equações  Não-Lineares.
Soluções Numéricas para Equações Diferenciais Parciais. 

Ementa: Erros. Solução de equações em uma variável. Interpolação e aproximação
polinomial.  Derivação  e  integração  numérica.  Soluções  numéricas  para  equações
diferenciais ordinárias.  Solução de sistemas lineares  (métodos diretos e iterativos).
Solução  de  sistemas  não-lineares.  Teoria  da  aproximação.  Introdução  às  soluções
numéricas de equações diferenciais parciais. 

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para o componente Cursado

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e as componentes possuem mesma carga horária, conforme 
parecer da área de Matemática constante no processo 23422.009357/2020-79.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Cursos/Instituto: Engenharia Civil de Infraestrutura e Engenharia
de Energia/ILATIT

Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componentes Cursados/Ofertados Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

ECI0010 Pré-cálculo (Engenharia Civil de 
Infraestrutura/ILATIT)

4/68
MAT0096 Cálculo III 6/102

MAT0021 Cálculo III (Engenharia de Energia/ILATIT) 4/68

Ementa  de  ECI0010: Álgebra  elementar.  Conjuntos.  Relações.  Funções.
Trigonometria.  Introdução  à  Geometria  analítica.  Geometria  plana  e  espacial.
Introdução aos Números Complexos. Matrizes. Determinantes. Sistemas Lineares. 
Ementa de MAT0021: Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, segunda
ordem e ordens mais altas. Transformada de Laplace. Sistemas de equações lineares
de primeira ordem. Soluções em série de equações diferenciais lineares. Introdução às
equações diferenciais parciais.

Ementa: Equações  diferenciais  lineares  de primeira  ordem.  Equações  diferenciais
lineares  de  segunda  ordem.  Equações  diferenciais  lineares  de  ordens  mais  altas.
Séries de números reais e de potências. Soluções em série de equações diferenciais
lineares  (incluindo  funções  de  Bessel).  Sistemas  de  equações  diferenciais.
Transformada de Laplace. Transformada de Fourier. Séries de Fourier. Introdução a
equações Diferenciais parciais (equações da onda, do calor e de Laplace). 

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para os componentes Cursados

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e as componentes cursadas possuem carga horária maior que a 
componente matriz PPC, conforme parecer da área de Matemática constante no processo 23422.009357/2020-79.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Cursos/Instituto: Engenharia Civil de Infraestrutura e Engenharia
de Energia/ILATIT

Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componentes Cursados/Ofertados Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

ECI0009 Fundamentos da Engenharia (Engenharia 
Civil de Infraestrutura/ILATIT)

4/68
MAT0096 Cálculo III 6/102

MAT0021 Cálculo III (Engenharia de Energia/ILATIT) 4/68

Ementa  de  ECI0009: Pré  -  Cálculo:  Álgebra  elementar.  Conjuntos.  Relações.
Funções.  Trigonometria.  Introdução  à  Geometria  analítica.  Geometria  plana  e
espacial.  Introdução  aos  Números  Complexos.  Matrizes.  Determinantes.  Sistemas
Lineares.  Fundamentos da Engenharia:  Esta disciplina apresenta  aos estudantes  as
ferramentas  essenciais  ao  pleno  desenvolvimento  de  modelos  matemáticos
elementares  aplicados  às  engenharias.  Além  de  conceitos  fundamentais  em
matemática, o curso envolve noções de física e estatística básicas, além de fazer uso
de recursos computacionais a partir de softwares livres. 
Ementa de MAT0021: Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, segunda
ordem e ordens mais altas. Transformada de Laplace. Sistemas de equações lineares
de primeira ordem. Soluções em série de equações diferenciais lineares. Introdução às
equações diferenciais parciais.

Ementa: Equações  diferenciais  lineares  de primeira  ordem.  Equações  diferenciais
lineares  de  segunda  ordem.  Equações  diferenciais  lineares  de  ordens  mais  altas.
Séries de números reais e de potências. Soluções em série de equações diferenciais
lineares  (incluindo  funções  de  Bessel).  Sistemas  de  equações  diferenciais.
Transformada de Laplace. Transformada de Fourier. Séries de Fourier. Introdução a
equações Diferenciais parciais (equações da onda, do calor e de Laplace). 

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para os componentes Cursados

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e as componentes cursadas possuem carga horária maior que a 
componente matriz PPC, conforme parecer da área de Matemática constante no processo 23422.009573/2020-67.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

                               

FORMULÁRIO PARA EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS / COMPONENTES

Curso/Instituto: Engenharia de Energia/ILATIT Curso/Instituto: Matemática/ILACVN

Componente Cursado/Ofertado Componente da Matriz PPC

Código Nome do Componente Créd/C.H. Código Nome do Componente Créd/C.H.

MAT0023 Cálculo II 6/102 MAT0095 Cálculo II 6/102

Ementa: Funções  vetoriais  (limite,  continuidade,  derivada,  integral,  curvatura,
torção, componentes normal e tangencial de aceleração). Funções de várias variáveis
reais  a  valores  reais  (gráficos,  curvas  de  nível,  limite,  continuidade,  gradiente,
derivadas  parciais  e  direcionais,  plano  tangente,  reta  normal).  Multiplicadores  de
Lagrange. Aplicações. 

Ementa: Funções vetoriais. Funções de várias variáveis. Limites de funções de várias
variáveis.  Derivadas  parciais.  Aplicações  das  derivadas  parciais.  Derivadas
direcionais  e  vetor  gradiente.  Integrais  múltiplas.  Sequências  e  séries  infinitas.
Integrais  de  linha.  Teorema  de  Green.  Rotacional  e  divergente.  Integrais  de
superfície. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss. 

Parecer: (X) Favorável   (  ) Desfavorável 

(  ) Equivalência Mútua entre os Componentes   (X)  Equivalência apenas para o componente Cursado

Justificativa: As disciplinas possuem mais de 75% de equivalência nas ementas, e também possuem mesma carga horária, conforme parecer da 
área de Matemática constante no processo 23422.009573/2020-67.

Coordenador: ______________________         Professor 1: __________________________          Professor 2: ___________________________

Foz do Iguaçu, 13/11/2020

*Anexar a ata da reunião de colegiado do curso com aprovação e assinatura de todos os presentes.
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