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Na data, horário e local citados acima, teve início a Quinta Reunião Ordinária do Colegiado do
Curso  de  Engenharia  de  Energia  (CCEEN)  do  corrente  ano,  convocada  por  meio  de  correio
eletrônico,  e  presidida  pelo  coordenador  Fabyo  Luiz  Pereira.  Além  do  presidente,  estiveram
presentes os docentes Gustavo Adolfo Ronceros Rivas, Jorge Javier Gimenez Ledesma, Manuel
Salomon  Salazar  Jarufe,  Rodrigo  Delfim  Guarizi,  Rodrigo  Monteiro  Eliott,  e  Walber  Ferreira
Braga, a técnica-administrativa Karen Loraine Kraulich, os discentes titulares Hugo Ferreira dos
Santos e  Ronald Souza Alfonso Perez e  os discentes  ouvintes  Albeiro David Pabuena Cadena,
Alejandra Rodriguez,  Cesar David Benitez,  Cristian Cardoza,  Fernando Ariel  Alvarez Saucedo,
Gustavo Andrade Dos Santos,  Maria  Soledad Colman Duarte,  Matheus Luis  Favero e  Michael
Alexis Gutierrez Avila.  Ordem do dia: 1- Informes:  O professor Fabyo Luiz Pereira iniciou a
reunião com os seguintes informes:  1.1- Calendário de concursos: As coordenações dos cursos
receberam o ofício nº 47/2022/DICS/DAP/PROGEPE, que estabelece o calendário de concursos
públicos  de  2022.2,  para  provimento  de  cargo  de  professor  do  magistério  superior.  1.2-
Orientações  sobre  o  período  eleitoral: Foi  enviado  às  coordenações  o  Ofício  Circular  nº
02/2022/SECOM, que trata de orientações para a adequação das atividades ao longo do período
eleitoral, de 02/07 até 02/10.  1.3- Ensalamento 2022.1: Foi enviado às coordenações o ofício nº
68/2022/DEACA/PROGRAD, que trata do ensalamento para o semestre 2022.1, contendo anexos:
(a) A Instrução Normativa PROGRAD nº 05/2022, que estabelece a distribuição de salas de aula
aos institutos e implementa o formulário de oferta de componentes curriculares; (b) A tabela de
salas por curso de graduação, no qual o Curso de Engenharia de Energia terá as seguintes salas
disponíveis:  BARS11  (manhã),  B3E4S4  (manhã  e  tarde),  B9E2S1  (manhã),  B9E3S1  (tarde,
sábado), e B9E3S2 (manhã). 1.4- Divisão do orçamento dos cursos em rubricas: Foi enviado às
coordenações  o Ofício  nº  141/2022/ILATIT,  que trata  da divisão  do orçamento  dos  cursos  em
rubricas, no qual é informado que cada curso do ILATIT terá um orçamento de R$ 8.577,00. É
necessário solicitar à PROPLAN o empenho dos valores nas rubricas., e para tanto cada curso deve
definir,  até  29/07,  quanto  desejam  empenhar  para  cada  uma  das  7  rubricas  possíveis.  1.5-
Regimento dos colegiados dos cursos: Foi enviado às coordenações o Ofício nº 114/2022/ILATIT,
que trata da necessidade de aprovar os regimentos dos colegiados dos cursos até 14/08. 2- Dupla-
diplomação e co-tutela  com a UNAM (Universidad Nacional  de Misiones – Argentina): O
professor Fabyo Luiz Pereira informou que a PROINT está em tratativas para concessão de dupla-
diplomação e co-tutela entre o curso de Engenharia de Energia da UNILA e o curso de Ingeniería
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Electromecánica da UNAM, e que é necessário formar uma comissão de professores do curso de
Engenharia de Energia para a análise técnica do tema. Propôs que a comissão fosse formada pelos
seguintes cinco  professores  que  representam  as  subáreas  do  curso:  Cesar  Adolfo  Rodriguez
Sotomonte, Gustavo Adolfo Ronceros Rivas, Fabyo Luiz Pereira, Manuel Salomon Salazar Jarufe e
Rodrigo Delfim Guarizi. O professor Walber Ferreira Braga pontuou que não existe, na Argentina,
curso com formação específica em Engenharia de Energia e que esta seria uma oportunidade de a
UNAM iniciar  a abertura do curso, com suporte técnico e pedagógico da UNILA. O professor
Manuel Salomon Salazar Jarufe sugeriu que poderiam ser criadas disciplinas complementares, tanto
na UNAM quanto na UNILA, a fim de que o discente consiga obter formação nas duas graduações.
Após debate, foi posta em votação a proposta da criação da comissão, formada pelos cinco docentes
citados anteriormente. Aprovada por unanimidade.  3- Deliberar sobre solicitação de inclusão de
membro neste colegiado: O professor Fabyo Luiz Pereira informou que o professor Cesar Adolfo
Rodriguez Sotomonte enviou e-mail para a coordenação, solicitando sua inclusão como membro
deste colegiado. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 4- Deliberar sobre solicitações
de trancamento de disciplinas fora do prazo: O professor Fabyo Luiz Pereira informou que há 11
solicitações  para  trancamento  de  disciplinas  fora  do  prazo  (solicitações  16408,  16413,  16365,
16441, 16503, 16555, 16556, 16563, 16644, 16660 e 16688), todas submetidas entre os dias 17/06 e
08/07.  Após  análise  e  debate,  os  pedidos  foram  postas  em  votação  coletiva,  e  todas  foram
indeferidas por unanimidade,  pois não se enquadram nos critérios determinados pelo Art. 3º da
Instrução Normativa nº 02/2021/COSUEN. Também foi aprovado que as solicitações que forem
enviadas posteriormente à data de hoje, serão deliberadas ad referendum pelo coordenador de curso,
considerando o que foi definido na reunião, de que as solicitações não enquadradas no estabelecido
na instrução normativa citada serão negadas. 5- Deliberar sobre solicitações de trancamento total
do curso: O professor Fabyo Luiz Pereira informou que há 4 processos solicitando trancamento
total  do  curso:  23422.010178/2022-22,  referente  à  solicitação  15341,  de  10/05/2022;
23422.010823/2022-67,  referente  à  solicitação  15018,  de  26/04/2022;  23422.012036/2022-05,
referente  à  solicitação  15935,  de  03/06/2022;  e  23422.013729/2022-78,  referente  à  solicitação
16565, de 28/06/2022. A técnica-adminsitrativa Karen Loraine Kraulich esclareceu que, de acordo
com as Normas de Graduação da UNILA, Resolução nº 07/2018/COSUEN, artigos 155 e 156, os
trancamentos totais dentro do prazo previso em calendário acadêmico, não precisam ser deliberados
no Colegiado, apenas os pedidos fora de prazo, que seria o processo 23422.013729/2022-78. Postas
em votação, as solicitações referentes aos processos 23422.010178/2022-22, 23422.010823/2022-
67 e 23422.012036/2022-05 foram aprovadas por unanimidade, enquanto a solicitação referente ao
processo 23422.013729/2022-78  foi  aprovada por  maioria,  com abstenção do professor  Walber
Ferreira  Braga.  6-  Migração  dos  discentes  para  a  nova  grade  de  disciplinas  da  Área  de
Matemática: O professor Fabyo Luiz Pereira informou que, conforme definido na última reunião
ordinária, os representantes discentes do Colegiado, juntamente com representantes do CAEEN, se
reuniram com a coordenação, e assumiram o compromisso de consultar o interesse dos discentes
que ingressaram antes de 2020 em migrar da grade antiga para a grade nova, tendo em vista as
mudanças nas disciplinas da área de Matemática. Para isto, o CAEEN redigiu um termo de anuência
de  migração  da  grade  antiga  para  a  grade  nova,  o qual  foi  enviado a  todos  os  discentes  que
ingressaram antes  de 2020.  O CAEEN enviou à  coordenação,  ontem, um arquivo contendo  os
termos de anuência assinados por 41 dos 74 discentes aptos a fazer a migração, os quais vão anexos
a esta ata. O professor Fabyo informou que o Colegiado deve fazer a seguinte escolha: fazer a
migração  conforme  demanda de  cada  discente  ou  fazer  a  migração  compulsória  de  todos  os
discentes. O professor Manuel Salomon Salazar Jarufe comentou que entende que muitos alunos
não assinaram a lista em função de falta de informação referente à migração, e sugeriu, então, uma
terceira opção, que seria migrar todos os discentes e os que não quiserem, pediriam para voltar à
grade  antiga.  A  técnica-administrativa  Karen  Loraine  Kraulich  esclareceu  que  a  migração
compulsória não seria a mais indicada, porque podem ter casos de formandos e, portanto a migração
sob demanda seria mais indicada. Após o debate e esclarecimentos, a votação foi encaminhada, sob
duas propostas: 1- Migração conforme demanda (termo de anuência), e 2- Migração compulsória. A



proposta 1 teve  7 votos, a proposta 2 teve 2 votos e houve uma abstenção, do professor Manuel
Salomon Salazar Jarufe. Foi deliberado também que a coordenação aguardará até segunda-feira, dia
11 de julho, para que os discentes que não assinaram o termo de adesão possam assinar, se assim
desejarem, após os esclarecimentos prestados na reunião. Após esta data, será enviado ofício ao
DENDC, contendo  esta ata, solicitando o processamento da migração de grade dos discentes que
assinaram os termos de adesão.  7- Deliberar sobre perfil de vaga docente: O professor Fabyo
Luiz Pereira informou que o professor Walfrido Alonso Pippo será aposentado compulsoriamente
em janeiro de 2023, quando completará 75 anos. Também informou que não há impedimento para
realizar o concurso para esta vaga antes do desligamento do professor. Na sequência, o professor
Fabyo  Luiz  Pereira  ponderou  a  respeito  do  novo  PPC  aprovado  por  este  colegiado:  (1)  A
distribuição  do número de créditos  das disciplinas  obrigatórias  entre  as sub-áreas  (incluindo as
cargas das disciplinas integradoras), será: Engenharia Elétrica – 40 créditos, Engenharia Mecânica –
32 créditos, Engenharia Química – 20 créditos, e Gestão de Energia – 18 créditos; (2) Cada sub-área
deverá ofertar, pelo menos, uma disciplina optativa, por semestre, o que aumentará, anualmente, o
número de créditos ofertados por cada sub-área em 8 créditos. Adicionalmente, o professor Fabyo
informou que,  das 13 vagas docentes  do curso, há 5 vagas de Engenharia  Elétrica,  6 vagas de
Engenharia  Mecânica,  1  vaga  de  Engenharia  Química,  e  1  vaga  de  Engenharia  de  Produção.
Lembrou os presentes que a área de Gestão de Energia será atendida por um professor Engenheiro
Elétrico  e  outro  professor  Engenheiro  Mecânico,  portanto  4  professores  Engenheiros  Elétricos
deverão  atender  a  demanda  de  disciplinas  de  Engenharia  Elétrica  e  5  professores  Engenheiros
Mecânicos  deverão  atender  a  demanda de disciplinas  de Engenharia  Mecânica.  Desta  forma,  a
média anual de créditos de cada sub-área será: Engenharia Elétrica – 12 créditos/professor/ano (48
créditos  distribuídos  entre  4  professores),  Engenharia  Mecânica  –  8  créditos/professor/ano  (40
créditos  distribuídos  entre  5  professores),  Engenharia  Química  –  28  créditos/professor/ano  (28
créditos para 1 professor), e Gestão de Energia – 13 créditos/professor/ano (26 créditos distribuídos
entre 2 professores). Desta forma, evidencia-se a necessidade de contratação de um professor com
formação em Engenharia Química. Isto posto, o professor Fabyo Luiz Pereira apresentou a proposta
de destinar a vaga docente que surgirá com a aposentadoria do professor Walfrido Alonso Pippo
para a sub-área de Engenharia  Química e mostrou o formulário de solicitação de realização de
concurso  para  professor  do  magistério  superior,  já  preenchido  com  o  perfil,  o  conteúdo
programático, o servidor de referência e a banca preliminar. Finalmente, informou que caso este
perfil seja aprovado, a média anual de créditos de cada sub-área será: Engenharia Elétrica – 12
créditos/professor/ano (48 créditos  distribuídos  entre  4 professores),  Engenharia  Mecânica  – 10
créditos/professor/ano  (40  créditos  distribuídos  entre  4  professores),  Engenharia  Química  –  14
créditos/professor/ano  (28  créditos  distribuídos  entre  2  professores),  e  Gestão  de  Energia  –  13
créditos/professor/ano (26 créditos distribuídos entre 2 professores). O professor Manuel Salomon
Salazar Jarufe lembrou que, enquanto foi coordenador de curso, tinha uma grande dificuldade com
estas disciplinas da sub-área de Engenharia Química, e que realmente com apenas um docente para
atendê-la é extremamente complicado, ainda mais com a reformulação do PPC que abordará mais
ainda estes conteúdos. Então, se colocou a favor da sugestão do coordenador. O professor Fabyo
Luiz  Pereira  chamou  atenção  para  o  fato  de  que  quando  houve  a  aprovação  da  migração da
professora Andréia Furtado, que era do curso de Engenharia de Energia, para o curso de Engenharia
Química,  não foi feita uma análise de distribuição da carga horária de disciplinas da Engenharia
Química,  o que se provou ser um erro, uma vez que o professor Rodrigo Monteiro Eliott  ficou
sobrecarregado, e pontuou que esse tipo de ação deve ser sempre decidida com cautela, a fim de
evitar problemas futuros. Na sequência, foi posta em votação a proposta de destinar a vacância da
vaga  do  professor  Walfrido  Alonso  Pippo  para  um perfil  de  docente  de  Engenharia  Química.
Aprovada por unanimidade. Depois, foi apresentado o formulário com o perfil da vaga, preenchido
pelo professor Rodriogo Monteiro Eliott. O professor Manuel Salomon Salazar Jarufe sugeriu que,
no  formulário,  a  graduação  exigida  fosse  apenas  Engenharia  Química  e  que  fosse  retirada  a
possibilidade de "áreas afins". O professor Walber Ferreira Braga concordou com a sugestão do
professor  Mauel  Salmon  Salazar  Jarufe  e,  ainda,  pontuou  ter a  impressão  de  que  o  conteúdo



programático está muito amplo e poderia ser delimitado um pouco, para que o candidato tenha
ciência  que  será  vinculado  ao  curso  de  Engenharia  de  Energia,  não  permitindo  uma  possível
migração  posterior  para  o  curso  de  Engenharia  Química.  O professor  Rodrigo  Monteiro  Eliott
esclareceu que deixou o conteúdo programático bem amplo, justamente,  para contemplar toda a
área. Assim, uma alteração precisaria ser melhor pensada ou ainda, ser analisado no momento da
banca,  a  fim de  evitar  que  esta  situação  ocorra.  O professor  Fabyo Luiz  Pereira  explicou  que
precisaria encaminhar o formulário, junto a ata da presente reunião, até a próxima sexta-feira, dia
15. Após debate, foi posto em votação que  a titulação mínima seja de graduação em Engenharia
Química,  excluindo  a  possibilidade  de  aceitar  graduação  em  “áreas  afins”.  Aprovado  por
unanimidade.  Depois,  o  formulário  preenchido  com  o  perfil  da  vaga  foi  posto  em  votação.
Aprovado por unanimidade.  Na sequência,  o professor Fabyo Luiz Pereira mostrou um arquivo
contendo a descrição da vaga e o quadro de pontuações para a prova de títulos e de currículo, para
inserção no edital do concurso. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. O formulário e o
arquivo com informações a serem inseridas no edital vão anexos. 8- Grade de horários 2022.1: O
professor Fabyo Luiz Pereira informou que, conforme o Calendário Acadêmico, o dia 26/07/2022 é
a  data-limite  para  enviar  o  formulário  de  oferta  de  componentes  curriculares  para  o  semestre
2022.1. Na sequência, informou que o ponto de partida para a definição dos horários é a grade de
horários de 2021.1.  Também mostrou uma planilha elaborada e enviada ontem pelo CAEEN à
coordenação, indicando as reofertas solicitadas pelos discentes. Solicitou aos docentes que analisem
a tabela  de  grade de horários de 2021.1 e encaminhem solicitações  de alterações  à coordenação.
Também pediu  que,  na  medida  do  possível,  os  horários  fossem mantidos  com relação  ao  ano
anterior. O professor Manuel Salomon Salazar Jarufe informou que, a pedido do coordenador do
CITI,  ministrará  uma disciplina  no curso de Engenharia  de  Materiais.  O professor  Fabyo Luiz
Pereria comunicou que será necessária uma reunião no dia 22 de julho, para aprovação da grade de
horários e do regimento do Colegiado e que alterações sejam enviadas antes da referida data, para
serem analisadas. Nada mais havendo, às 12:35 h se dá por encerrada a reunião, e eu, Karen Loraine
Kraulich, lavro a presente ata.

Lista de membros titulares:

nº Membro Categoria

1 Fabyo Luiz Pereira Docente

2 Gustavo Adolfo Ronceros Rivas Docente

3 Hugo Ferreira dos Santos Discente

4 Jorge Javier Gimenez Ledesma Docente

5 Karen Loraine Kraulich Técnica

6 Larissa Andreia Wagner Machado Justino (ausente) Docente

7 Manuel Salomon Salazar Jarufe Docente

8 Ricardo Morel Hartmann (ausente) Docente

9 Rodrigo Delfim Guarizi Docente



10 Rodrigo Monteiro Eliott Docente

11 Ronald Souza Alfonso Perez Discente

12 Walber Ferreira Braga Docente

Lista de membros suplentes:

nº Membro Categoria

1 Carlos José Ramos Souza Junior (4º suplente) Discente

2 Gabriel Brugues Soares (3º suplente) Discente

3 Maria Soledad Colman Duarte (1ª suplente) Discente

4 Sofia Mercedes Martinez Segura (2ª suplente) Discente





































 
Termo de Anuência 

 

Eu __________________________________, portador(a) da matrícula 

__________________________ discente regularmente matriculado(a) no Curso de 

Engenharia de Energia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

declaro por meio desta consentir com a alteração da Projeto Pedagógico de Curso 

(PCC) na qual estou inscrito, para o Projeto Pedagógico de Curso aprovado pela 

Resolução CONSUN n.° 031, de 16 de Dezembro de 2013 e alterado pela Resolução 

COSUEN n.º 005, de 07 de Abril de 2014 e pela Resolução COSUEN n.º 12, de 24 

de Fevereiro de 2017 ; que passou a ser implementado a partir do ano de 2020. 

Declaro que todas as mudanças que ocorreram me foram informadas e esclarecidas 

e de nenhuma forma houve omissão de informação ou acesso a mesma. Com isto 

assumo total responsabilidade sobre os desdobramentos que esta alteração irá 

causar, ausentando de total responsabilidade a Universidade Federal da Integração 

Latino Americana, o Centro Acadêmico do Curso de Engenharia de Energia e demais 

entidades vinculadas. 

Foz do Iguaçu, ______ de __________ de 2022. 

 

______________________________________ 

Assinatura 

Cristian Steeb Cardoza Cardoza

2017106050107744

07                julho

Cristian Steeb Cardoza Cardoza







































































































FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR

 

Instruções:

1.O formulário deverá ser cadastrado no SIPAC como documento, assinado eletronicamente pelo Coordenador
da área, Diretor do Centro Interdisciplinar e Diretor do Instituto e encaminhado à DICS.

*Formulários que não estiverem assinados serão devolvidos aos Institutos demandantes.

2.Segundo a Lei nº 12.772/2012, art. 8º, § 1o, são requisitos mínimos o título de doutor na área exigida do 
concurso.
3.No caso de dispensa da exigência da titulação mínima de Doutorado para o cargo de Professor do Magistério
Superior, o requerente deverá encaminhar, em anexo, a JUSTIFICATIVA, que será submetida à análise do 
CONSUN, conforme determina a Lei nº 12.722/2012, Art. 8º, § 3º.

“A IFE poderá dispensar, no edital do concurso, a exigência de título de doutor, substituindo-a pela de título de mestre,
de especialista ou por diploma de graduação, quando se tratar de provimento para área de conhecimento ou em 
localidade com grave carência de detentores da titulação acadêmica de doutor, conforme decisão fundamentada de seu
Conselho Superior.” (grifo nosso)

 

1.Dados gerais da vaga

Cargo: (X) Professor do Magistério Superior - Lei nº 12.772/2012

Regime de trabalho:

(   ) 20 horas semanais

(   ) 40 horas semanais

(X) 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva

Curso ou área demandante: Engenharia de Energia

Área de conhecimento:

* A Área de conhecimento assim como a
titulação deverão enquadrar-se na 
Tabela de Áreas de Conhecimentos da 
CAPES, disponível pressionando a tecla

Ctrl e clicando     aqui  

Engenharia

Subárea de conhecimento: Engenharia Química

Titulação Mínima Exigida:

* Para a dispensa do Doutorado, enviar 
a justificativa em anexo, que será 
remetida ao CONSUN.

(x) Graduação em Engenharia Química

( ) ou em áreas afins.

( ) e Mestrado em ( ) ou

(x) e Doutorado em Engenharia Química ou Doutorado em
Engenharia Mecânica ou áreas afins

Nº de Vagas: 1

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf


 

2.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (PONTOS)

1. Ciclos termodinâmicos sem mudança de fase do fluido de trabalho.

2. Termoquímica da combustão.

3. Processos de gasificação e pirólise.

4. Engenharia nuclear.

5. Biodiesel e processos químicos de produção de biocombustíveis.

6. O uso energético da biomassa e do hidrogênio.

7. Armazenamento de energia e eletroquímica.

8. Gás natural, petróleo e derivados.

9. Biogás e outros processos bioquímicos.

10. Indústria do álcool e outros processos de fermentação

 

3.Identificação do servidor de referência

(Servidor que ficará à disposição, em caso de dúvidas ou necessidade de 
maiores informações)

Nome: Rodrigo Monteiro Eliott

SIAPE: 2089330

Cargo/função: Professor do Magistério Superior

Ramal / Telefone (45) 99840-2888

 



4.Composição preliminar da banca

(caso não haja necessidade de alteração nos membros, o edital será publicado 
com esta formação)

   Docente efetivo Instituição

1. Andréia Cristina Furtado UNILA

2. Eduardo Gonçalves Reimbrecht UNILA

3. Wilson de Aguiar Beninca UFPR

   Docente suplente Instituição

1. Rodrigo Monteiro Eliott UNILA

2. Ricardo Morel Hartman UNILA

 

Este formulário deve ser autenticado eletronicamente, no caso de concordância com o Concurso 
Público, pelo(a) Coordenador (a) da área, Diretor (a) do Centro Interdisciplinar e Diretor (a) do 
Instituto.

 



4.DAS VAGAS

4.1. As vagas disponíveis estão distribuídas de acordo com o quadro abaixo:

Área  de

Conhecimento

Subárea  de

Conhecimento
Titulação Mínima

Carga

Horária
Vagas Prioridade

Engenharia
Engenharia

Química

Graduação  em  Engenharia

Química

e

Doutorado  em  Engenharia

Química  ou  Doutorado  em

Engenharia  Mecânica  ou  em

áreas afins.¹

Dedicação

Exclusiva
01 AC²

¹ O diploma que não for identificado como correspondente à titulação exigida no item 4.1 para a área/subárea
a que concorre será encaminhado ao curso/área da vaga para verificação do cumprimento do requisito.

² vaga destinada à ampla concorrência.

(...)

17.QUADRO DE PONTUAÇÕES PARA A PROVA DE TÍTULOS E DE CURRÍCULO

17.1. TITULAÇÃO (Pontuação Máxima: 3,00 pontos)

Título Pontos

17.1.1. – Doutorado ou Livre-Docência na subárea de conhecimento do concurso
3,00
pontos

17.1.2. – Doutorado ou Livre-Docência na área de conhecimento do concurso
1,50
pontos

17.1.3. – Mestrado na subárea de conhecimento do concurso
2,00
pontos

17.1.4. – Mestrado na área de conhecimento do concurso 1,50 ponto

17.2. PRODUÇÃO INTELECTUAL E ARTÍSTICA PUBLICADA OU REGISTRADA NOS ÚLTIMOS 10 
(DEZ) ANOS (Pontuação Máxima: 2,50 ponto)

Produção Pontos

17.2.1.  –  Livro  na  subárea  de  conhecimento  do  concurso,  publicado  por
editora com conselho editorial

Até  0,30  por  livro
(máximo 0,60)

17.2.2. – Livro na área de conhecimento, publicado por editora com conselho
editorial

Até  0,05  por  livro
(máximo 0,20)



17.2.3 - Capítulo de livro na subárea de conhecimento do concurso, publicado
por editora com conselho editorial

Até 0,20 por capítulo
(máximo 0,60)

17.2.4. – Capítulo de livro na área de conhecimento, publicado por editora
com conselho editorial

Até  0,05  por  capítulo
(máximo 0,20)

17.2.5.–  Artigo  em  periódico  indexado  na  subárea  de  conhecimento  do
concurso (Qualis A ou B)

Até  0,20  por  artigo
(máximo 1,30)

17.2.6. – Artigo em periódico indexado na área de conhecimento (Qualis A ou
B)

Até  0,10  por  artigo
(máximo 0,30)

17.3. ATIVIDADES DIDÁTICAS NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS (Pontuação Máxima: 3,00 pontos)

Atividade Pontos

17.3.1. – Disciplina ministrada em curso de graduação na subárea de conhecimento do
concurso

0,20 pontos (por
60 h/a)

17.3.2. – Disciplina ministrada em curso de pós-graduação na subárea de conhecimento
do concurso

0,25 pontos (por
60 h/a)

17.3.3.  –  Disciplina  ministrada  em  cursos  livres,  ONGs,  programas  de  extensão  e
centros de idiomas na subárea de conhecimento do concurso

0,20 pontos (por
60 h/a)

17.3.4.–  Disciplina  ministrada  em  demais  níveis  escolares  e  cursos  na  área  de
conhecimento do concurso

0,05  ponto  (por
60 h/a)

17.4. DEMAIS ATIVIDADES NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS (Pontuação Máxima: 1,50 ponto)

Atividade Pontos

17.4.1. – Coordenação de curso de graduação e de pós-graduação, chefia de
departamento e outros cargos de direção acadêmica

0,20  pontos  por  ano
(máximo 0,30 pontos)

17.4.2. - Orientação de trabalho de conclusão de curso de graduação
0,10  por  orientação
concluída  (máximo  0,30
pontos)

17.4.3. – Orientação de trabalho de conclusão de curso de especialização
0,15  por  orientação
concluída
(máximo 0,30 pontos)

17.4.4. -Orientação de dissertação de mestrado
0,20  por  orientação
concluída  (máximo  0,40
pontos)

17.4.5. - Orientação de tese de doutorado 0,25  por  orientação
concluída



(máximo 0,50 pontos)

17.4.6. – Atuação como editor de revista acadêmica
0,20  por  revista  por  ano
(máximo de 0,30 ponto)

17.4.7.  –  Consultoria  a  agência  de  fomento  de  pesquisa  científica  e
tecnológica

0,05 por agência (máximo
de 0,30 ponto)

17.4.8. - Exercício profissional não docente na subárea do concurso (material
didático, membro de equipe de correção e elaboração de itens de exame de
larga escala)

0,20 por produto (máximo
de 0,60 ponto)

17.5. DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO

17.5.1 Poderão ser utilizados para fins de comprovação dos itens a serem pontuados:

1.a) títulos: cópia simples de diplomas ou certificados;

2.b) livros: capa do livro e ficha catalográfica;

3.c) capítulos de livros: capa do livro; ficha catalográfica e primeira página do capítulo;

4.d) artigos e resumos impressos: capa da revista; ficha catalográfica; sumário e primeira página do

artigo; 

5.e) artigos e resumos digitais: impressão da primeira página do material contendo o Digital Object

Identifier (DOI) ou outra informação que permita a recuperação do documento;

6.f) capa e resumo da tese;

7.g) experiência didática (semestres ou disciplinas lecionadas) e profissional:

8.Declaração  do  setor  de  recursos  humanos,  especificando  as  matérias  lecionadas  e  período  de

contrato em caso de ex-professor de instituição privada.

9.Contrato de trabalho, em caso de ex-professor visitante ou substituto de órgão público e publicação

em Diário Oficial do extrato do contrato.

III. Declaração do setor de recursos humanos, especificando as matérias lecionadas, mais publicação em 
Diário Oficial da nomeação, em caso de ex-professor de carreira de órgão público.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 11/07/2022

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 9/2022 - CEEN (10.01.06.04.04.04.02) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 11/07/2022 21:57 )
FABYO LUIZ PEREIRA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CEEN (10.01.06.04.04.04.02)

Matrícula: 1775491

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 14:14 )
GUSTAVO ADOLFO RONCEROS RIVAS

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2000058

 (Assinado digitalmente em 11/07/2022 23:10 )
JORGE JAVIER GIMENEZ LEDESMA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2152258

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 15:46 )
KAREN LORAINE KRAULICH

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SAILATIT (10.01.06.04.04.09)

Matrícula: 2164243

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 17:44 )
MANUEL SALOMON SALAZAR JARUFE

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2656207

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 12:04 )
RODRIGO DELFIM GUARIZI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2265923

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 16:58 )
RODRIGO MONTEIRO ELIOTT

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2089330

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 14:53 )
WALBER FERREIRA BRAGA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILATIT (10.01.06.04.04)

Matrícula: 2117560

 (Assinado digitalmente em 12/07/2022 15:27 )
HUGO FERREIRA DOS SANTOS

DISCENTE

Matrícula: 2018101050010996

 (Assinado digitalmente em 11/07/2022 22:13 )
RONALD SOUZA ALFONSO PEREZ

DISCENTE

Matrícula: 2018101050001431

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 9 2022 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 11/07/2022

verificação: 0ae47d5e1a

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

