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ATA n° 03 / 2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Curso de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana, realizada no dia 07 de agosto de 2020, às 

14:00 horas, via 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rafael-drumond-

mancosu. 
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Ao sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, via 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/rafael-drumond-mancosu, foi realizada à terceira reunião 

ordinária do Colegiado do curso de Engenharia de Materiais de 2020, em atendimento à 

convocatória enviada pelo Presidente deste colegiado em 05 de agosto de 2020. Estiveram 

presentes os membros: Rafael Drumond Mancosu (Presidente), Gislaine Bezerra Pinto 

Ferreira, José Ferreira da Silva Junior, Eduardo Goncalves Reimbrecht, Mariana Ramos 

Reis Gaete e o discente Alexandre De Souza Moreira Filho. Ausência justificada por motivo de 

férias da técnica-administrativa Tábata Adrieli Moser Ferreira. A reunião foi iniciada com os 

informes, listados a seguir, feitos pelo presidente. Informes: i) A PRAE comunicou que irão 

aumentar o controle sobre os discentes bolsistas, utilizando, para isto, o percentual de conclusão 

de carga horária obrigatória (desempenho do discente). A coordenação foi informada que alguns 

discentes bolsistas do curso de Engenharia de Materiais estão com menos de 20% da carga horária 

que deveria ter concluído. ii) Alguns discentes entraram em contato com a coordenação solicitando 

ajuda financeira da UNILA. Estes discentes foram encaminhados para a PRAE que está com um 

edital aberto e estão orientando muito bem os discentes nesta época especial. iii) Os representantes 

do Centro Acadêmico deste Curso informaram que fizeram uma consulta ao CREA e solicitaram 

para que o curso faça a inscrição neste conselho. O coordenador do curso entrou em contato com 

o CREA informando sobre a avaliação do curso pelo MEC e atual processo que está também em 

andamento na UNILA. O conselho informou que, para estes casos, pode-se fazer um 

cadastramento temporário. Isto permitiria regulamentar a situação para discentes que já se 

encontram formados. iv) Os Planos de Ensino do semestre 2020.1 ainda não foram avaliados por 
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motivo da suspensão das aulas presenciais. v) Os PITD do semestre 2020.1 ainda não foram 

avaliados pelo motivo da suspensão das aulas presenciais. vi) As disciplinas abertas em 2020.1 

ainda estão abertas e a UNILA ainda não tem definição sobre esta situação. Segundo o 

direcionamento da minuta apresentada pelo FOCO de Coordenadores, os discentes matriculados 

neste primeiro semestre de 2020 irão manter o vínculo com a universidade. vii) O pesquisador 

Fábio, do Laboratório de Baterias do PTI, solicitou que o fizéssemos um workshop para que 

fossem apresentados os docentes do curso de Engenharia de Materiais e todo o seu grupo de 

pesquisa. A intensão seria a de entender quais as áreas nós poderíamos atuar juntamente com eles 

e, assim, utilizar compartilhar as dependências do PTI e da UNILA para a orientação de discentes 

de IC, de estágio, etc. Esta solicitação foi feita no meio de março, na semana em que as aulas 

foram suspensas. viii) Foi feita uma enquete (em anexo) com os discentes deste curso no mês de 

junho e ela mostra que existem dois grupos bem distinto, um mais antigo que, na sua maioria, 

gostaria de aulas remotas e outro, dos discentes mais novos, que está bem dividido. ix) O Edital 

133/2020 da PROGEPE, sobre os PPS de Professores Visitantes, terminou com a homologação de 

01 (hum) docente para cada um dos subeditais 145 (engenharia de materiais), 146 (materiais 

cerâmicos) e 147 (materiais poliméricos) para engenharia de Materiais. A informações são de que 

nos editais 146 e 147 o curso de Engenharia de Materiais tem suas antigas docentes Priscila Lemes 

Rachadel e Liliane Cristina Battirola ficando em primeiros colocados. A PROGEPE anunciou que 

não tem mais certeza sobre a contratação destas docentes que não tiveram a janela dos 24 meses 

respeitadas. Sendo assim, os docentes que acabaram o contrato recentemente, em julho de 2020, e 

fizeram o concurso e foram aprovados não terão certeza da sua contratação. Assim, a PROGEPE, 

poderá contratar o próximo classificado das listas. Dos nossos últimos docentes visitantes 

aprovados estão a Priscila Lemes Rachadel (edital 146) e a Liliane Cristina Battirola (edital 147). 

O outro docente Gustavo George Verdieri Nuernberg ficou em segundo lugar no edital 145. x) O 

ddital de docente permanente, que tem como aprovada a mesma docente Priscila Lemes Rachadel, 

está suspenso até o final de 2021 por se tratar de uma vaga nova para esta universidade. A 

contratação, pelo que parece, será somente no início de 2022. Porém não há certeza desta 

informação, pois a PROGEPE não se manifestou oficialmente sobre esta situação. xi) As férias do 

docente Rafael Mancosu será no período de 17/08 a 28/08, antes do período de aulas do ERE 

(Ensino Remoto Emergencial). xii) O discente Pedro Lucas Carneiro Lima, da turma de 2019, está 
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fazendo estágio na Prefeitura de Foz. xiii) A UNILA vai oferecer uns cursos de ajuda ao ERE, e 

tem que se inscrever no site do INSCREVA. Após os informes deu-se a apresentação e discussão 

dos pontos da pauta. Pauta: 1. Aprovação da Uniformização da Química e Física (ata do NDE 

do dia 06/05/2020); O presidente apresentou ao colegiado a ata da reunião de NDE, do dia seis de 

maio, para o colegiado indicando as disciplinas, com as ementas e as cargas horárias. O colegiado 

do curso de Engenharia de Materiais aprovou por unanimidade todas as disciplinas de física e de 

química, ficando da seguinte maneira. Para a área da QUÍMICA: i) EMT0049-Química Geral 

(atual) para Química Geral; ii) EMT0050-Laboratório de Química Geral (atual) para Química 

Geral Experimental (2 cr); iii) EMT0046-Química Orgânica (atual) para Química Orgânica I; iv) 

EMT0047-Química Inorgânica (atual) para Química Inorgânica (que continuará com a mesma 

ementa) e v) Química Orgânica II como disciplinas optativas do curso de Engenharia de Materiais. 

Para a área da FÍSICA: i) EQI0008-Física Geral I (atual) para Física Geral I; ii) EQI0061-Física 

Geral II (atual) para Física Geral II; iii) EQI0012-Física Geral III (atual) para Física Geral III e iv) 

EQI0052-Laboratório de Física Geral III (atual) para Laboratório de Física Geral III. 2. 

Aprovação do Regimento do NDE (ata do NDE do dia 28/07/2020); Este colegiado aprovou 

por unanimidade as mudanças apresentadas pelos docentes José Ferreira e Rafael Mancosu, feitas 

de acordo com as indicações do DENDC. Agora seguirá os trâmites normais para a aprovação nas 

instâncias superiores da UNILA. 3. Aprovação do Regimento do Colegiado (ata do NDE do 

dia 28/07/2020); Este colegiado solicitou que o presidente fizesse uma consulta ao DENDC para 

questionar sobre as diferenças na nomenclatura do que é “técnico” e “técnico-administrativo”. 

Solicitou também para questionar se  e se os “técnicos de laboratório” podem participar de 

colegiado, pois algumas vezes é muito interessante que estes técnicos estejam presentes e opinem 

sobre algumas questões de ordem prática no curso. Após a consulta este regimento será novamente 

apresentado a este colegiado para aprovação. 4. Criação de Comissão para o Regulamento de 

Estágio do curso de EMT (minuta do DEAC anexada); A comissão para a criação do 

Regulamento de Estágio será composto pelos docentes José Ferreira e Rafael Mancosu. O DEAC 

já enviou uma minuta detalhada que servirá com referência para a criação deste regulamento. 5. 

Criação de Comissão para o Regulamento de TCC do curso de EMT (minuta do DEAC 

anexada); A comissão para a criação do Regulamento de TCC será composto pelos docentes 

Eduardo Reimbrecht e Gislaine Ferreira. O DEAC já enviou uma minuta detalhada que servirá 
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com referência para a criação deste regulamento. 6. Apresentação da nova versão da Minuta de 

Ensino Remoto do FOCO e seu calendário (anexo); Este colegiado discutiu alguns pontos 

julgados importantes do Ensino Remoto Emergencial proposto pela UNILA. Foi avaliado que 

existem pontos positivos e pontos negativos. Dentre os positivos estão a volta da atividade 

acadêmica e suas consequências para a motivação dos discentes. Dentre os negativos estariam a 

necessidade da igualdade que deverá ser assegurada pela instituição e a problemática tecnológica 

que deverá ser superada. Sugestões poderão ser feitas, por meio de emenda, em formulário próprio, 

a ser apresentada em reunião futura da CONSUEN. 7. Escolha das possíveis disciplinas e/ou 

componentes curriculares que poderão ser oferecidos; Como a minuta do ERE não está 

finalizada não se pode ainda definir as disciplinas que serão oferecidas e nem os respectivos 

docentes. Então, ficou acordado que os docentes deste curso irão avaliar as disciplinas que 

ministram com mais frequência para verificar a possibilidade de ofertá-las neste período especial 

onde a parte prática não poderá ser oferecida. Os docentes deverão atentar-se para a carga horária, 

que deverá ser mantida, para a melhor metodologia a ser utilizada e para o modo que está será 

oferecida, que é em módulo. 8. Criar comissão para a Criação de Laboratórios do curso de 

Engenharia de Materiais; Este ponto de pauta foi suspenso nesta reunião e será retomado em 

reuniões futuras. 9. Processos pendentes do SIPAC; Vários processos estão ainda no SIPAC para 

serem resolvido. Os docente Gislaine e Rafael irão se reunir para avaliar os mais antigos e atualizar 

os procedimentos. 10. APCN de mestrado; As atividades de criação da proposta de mestrado irão 

ser retomados com a docente visitante Nazir Monteiro sendo a responsável, pois o contrato dos 

outros 03 (três) docentes visitantes finalizou. 11. Atividades Complementares DEAC; Havendo 

confusão sobre as resoluções vigentes na UNILA este ponto de pauta foi suspenso nesta reunião e 

será retomado em reuniões futuras. 12. Novo PPC; Este ponto de pauta tem muitos detalhes a 

serem discutidos, haja vista a mudança geral que está acontecendo em toda a instituição no que 

tange a correção de projetos pedagógicos de vários cursos. Isto incluirá a uniformização das 

disciplinas, curricularização da extensão, modificação das disciplinas do Ciclo Comum de 

Estudos, revisão dos créditos, revisão das ementas, revisão das bibliografias, etc. Na reunião de 

NDE do dia 28/07/2020 ficou acertado que o curso de Engenharia de Materias irá dar continuidade, 

após a uniformização das áreas da Física, da Química e da Matemática, nas revisões das ementas 

e bibliografias das disciplinas atuais oferecidas por este curso. Estas revisões serão indicadas pelos 
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docentes que as ministraram por último estas disciplinas. O prazo estipulado para o envido destas 

revisão à coordenação foi de 31/08/2020. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu esta 

reunião por encerrada às 18:30h, da qual eu, Rafael Drumond Mancosu, lavrei a presente Ata, que 

lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais presentes. 

 

 

______________________________________ 
RAFAEL DRUMOND MANCOSU 

Professor do CITI / ILATIT – Presidente do Colegiado - EMT 

 

 

_______________________________________ 
GISLAINE BEZERRA PINTO FERREIRA 

Professora do CITI / ILATIT – Membro do Colegiado - EMT 

 

 

______________________________________ 
JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

Professor do CITI / ILATIT – Membro do Colegiado - EMT 

 

 

_______________________________________ 
MARIANA RAMOS REIS GAETE 

Professora do CICN / ILACVN – Membro do Colegiado - EMT 

 

 

______________________________________ 
EDUARDO GONCALVES REIMBRECHT 

Professor do CITI / ILATIT – Membro do Colegiado - EMT 

 

 

_______________________________________ 
ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA FILHO 

Discente do CITI / ILATIT – Membro do Colegiado - EMT 

 

 

______________________________________ 
TÁBATA ADRIELI MOSER FERREIRA 

Técnica do CITI / ILATIT – Membro do Colegiado - EMT 
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ATA DE REUNIÃO Nº 2/2020 - SAILATIT (10.01.06.04.04.09) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 02/09/2020 19:54 ) 
EDUARDO GONCALVES REIMBRECHT 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1926858

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 12:03 ) 
MARIANA RAMOS REIS GAETE 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1937286

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 10:52 ) 
JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1978042

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 15:22 ) 
GISLAINE BEZERRA PINTO FERREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1052379

(Assinado eletronicamente em 01/09/2020 09:56 ) 
RAFAEL DRUMOND MANCOSU 

COORDENADOR

1054963
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De : Alexandre De Souza Moreira Filho <adsm.filho.2016@aluno.unila.edu.br>
Assunto : Re: ata reunião colegiado

Para : secretaria academica ilatit <secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>

Zimbra tabata.ferreira@unila.edu.br

Re: ata reunião colegiado

Ter, 01 de set de 2020 12:37

Boa tarde, estou de acordo com a ata.
----- Mensagem original -----
De: secretaria academica ilatit <secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>
Para: Alexandre De Souza Moreira Filho <adsm.filho.2016@aluno.unila.edu.br>, Coordenacao do curso de Engenharia
de Materiais <engenharia.em@unila.edu.br>
Enviadas: Tue, 01 Sep 2020 08:04:21 -0300 (BRT)
Assunto: ata reunião colegiado

Prezado, bom dia! 

Como a reunião do Colegiado de Engenharia de Materiais se tratou de uma reunião virtual, sem lista de presença,
peço que se estiver de acordo com a ATA 
responda esse e-mail para que seja anexado junto a ATA. 

Estou à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais. 

Atenciosament 
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De : secretaria academica ilatit <secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>
Assunto : ata reunião colegiado

Para : Alexandre De Souza Moreira Filho <adsm.filho.2016@aluno.unila.edu.br>, Coordenacao do curso
de Engenharia de Materiais <engenharia.em@unila.edu.br>

Tábata Adrieli Moser Ferreira 

Secretaria Acadêmica - ILATIT 

Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território – ILATIT 

UNILA-PTI B06 E01 S01 (salas em frente à biblioteca) | +55 (45) 3576 7304 

Ter, 01 de set de 2020 08:04
1 anexo

Prezado, bom dia!

Como a reunião do Colegiado de Engenharia de Materiais se tratou de uma reunião virtual, sem lista de presença, peço que se estiver
de acordo com a ATA
responda esse e-mail para que seja anexado junto a ATA.

Estou à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais.

Atenciosament

Tábata Adrieli Moser Ferreira

Secretaria Acadêmica - ILATIT
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