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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 8/2020/CENGQUIM/CITI/ILATIT 

Foz do Iguaçu , 14 de agosto de 2020.

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, via
web conferência, teve início a segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso
de Engenharia Química, convocada via e-mail, presidida pela Profª. Kátya Regina
de Freitas Zara. Estiveram presentes: Andréia Cristina Furtado, Cristina Allegretti
Torii, Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro, Julio Cesar de Melo, Leonardo da Silva
Arrieche. Justificativas de ausência: Marlei Roling Scariot. ORDEM DO DIA: 1.
Informes. A Prof. Kátya informou: 1.1. Os Regimentos do NDE e do Colegiado de
Curso, bem como os Regulamentos de TCC, Atividades Complementares e
Estágio, estão em processo de encaminhamento para as instâncias superiores.
1.2 Estão abertas as inscrições para o I Ciclo de Vivências Formativas -
Tecnologias na Educação Superior, cujo público alvo é o corpo docente da UNILA e
cujo escopo é contribuir para o debate quanto ao sentido e às possibilidades de
uso de tecnologias em contextos educacionais. Será enviado e-mail para os
docentes reiterando a relevância dos cursos oferecidos para formação
profissional. 1.3. O contrato de professor substituto da Prof. Karine Zanella foi
renovado até o dia 14 de dezembro de 2020. 1.4. O Processo Seletivo
Simplificado para Professor Visitante do Curso de Engenharia Química foi
homologado. Entretanto, devido ao contexto de pandemia, ainda não há previsão
para contratação dos docentes aprovados. 1.5. Conforme decidido em reunião
anterior, a Coordenação encaminhou um questionamento à PROGRAD quanto à
possibilidade de executar a avaliação referente ao Extraordinário Saber da
discente  Letícia Maria Simião Santos para a disciplina Língua Inglesa para fins
acadêmicos I durante este período de pandemia. Entretanto, a PROGRAD não
encaminhou resposta. O questionamento será enviado novamente. 2. Processo
23422.008104/2020-57 - Discente Ghessyca Aparecida do Bonfim solicita o
aproveitamento da disciplina Métodos Numéricos cursada na UNIOESTE com 102h
para equivaler a Cálculo Numérico, cuja carga horária é de 68h e 3. Processo
23422.008103/2020-84 - Discente Ghessyca Aparecida do Bonfim solicita
aproveitamento de disciplina por equivalência externa da disciplina Geometria
Analítica e Álgebra linear. Decidiu-se, por unanimidade, que será verificado na
Resolução se a discente pode solicitar aproveitamento de estudos, considerando
que a mesma ingressou na instituição através de transferência externa e foram
realizadas análises de aproveitamento de estudos (Resolução COSUEN 32/2017,
Art. 18, Parágrafo único. ?Após aproveitados, os componentes não poderão ser
novamente empregados em processos de equivalência externa na UNILA? e Art.
9º, §3º ?Quando finalizada a análise pelo colegiado de curso, ou por banca por
ele constituída, em caso de indeferimento, o processo será encaminhado à
Secretaria Acadêmica para ciência do discente, via e-mail institucional, e
arquivamento, não cabendo abertura de novo processo de dispensa sem dados
adicionais, cabendo recurso conforme o Capítulo VI desta resolução?. Além disso,
a discente solicita análise de disciplinas que constam na grade curricular
atualizada do curso, e ela pertence à grade antiga. Nesse sentido, decidiu-se por
questionar à PROGRAD sobre a possibilidade de abertura de um novo processo de
aproveitamento caso a discente opte por migrar de grade. Em caso positivo, e se
a discente concordar em mudar de grade, ela deve estar ciente da necessidade de
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reanálise de todos os aproveitamentos, podendo ocorrer mudança no status de
algumas disciplinas anteriormente aproveitadas. 4. Processo
23422.007494/2020-37 - Discente Camila di Rienzo Ferreira solicita
aproveitamento por Extraordinário Saber da disciplina EER0134 - Língua Inglesa
para Fins Acadêmicos I. A Prof. Kátya leu a solicitação da discente e o colegiado
decidiu, por unanimidade, que deverá ser realizada uma avaliação para
averiguação de extraordinário saber. Entretanto, devido à atipicidade do contexto
de pandemia e à suspensão do calendário acadêmico, decidiu-se que a
Coordenação enviará à PROGRAD um questionamento sobre a possibilidade de
executar a avaliação nesta conjuntura. Neste mesmo questionamento será
informado, também, que a Coordenação ainda aguarda resposta para o Processo 
23422.006254/2020-52, referente à solicitação da discente Letícia Maria Simião
Santos, cujo requerimento é similar 5. Agendamento da próxima Reunião
Ordinária. O Colegiado definiu que a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia
14 de setembro de 2020, às 14h.  Nada mais havendo a ser debatido, deu-se por
encerrada a reunião, às 16 horas. São anexos desta ata: 1. E-mail de convocação
para a reunião. 2. Documento de concordância do representante discente Júlio
quanto ao conteúdo da ata, considerando sua impossibilidade de assinar
digitalmente o documento por não possuir acesso ao sistema. Eu, Cristina
Allegretti Torii, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que vai assinada
digitalmente pelos presentes na reunião. 

(Assinado digitalmente em 19/08/2020 10:14 ) 
ANDREIA CRISTINA FURTADO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2886873 

(Assinado digitalmente em 14/08/2020 17:26 ) 
CRISTINA ALLEGRETTI TORII 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 1994466 

(Assinado digitalmente em 17/08/2020 16:25 ) 
DAFNI FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1545571 

(Assinado digitalmente em 19/08/2020 10:33 ) 
KATYA REGINA DE FREITAS ZARA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1350340 

(Assinado digitalmente em 17/08/2020 19:03 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1703833 
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Zimbra cristina.torii@unila.edu.br

3 Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Quimica Agenda

Assunto : 3 Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Quimica
Local : Web Conferência
Data : Segunda-feira, 10 de Agosto de 2020 de 14:00 - 15:00   GMT -03:00 Argentina

Organizador : "Cristina Allegretti Torii" <cristina.torii@unila.edu.br>
Participantes : "Katya" <katya.freitas@unila.edu.br>, "Leonardo" <leonardo.arrieche@unila.edu.br>,

"Dafni Fernanda Zenedin Marchioro" <dafni.marchioro@unila.edu.br>, "Andreia Cristina
Furtado" <andreia.furtado@unila.edu.br>, "Marlei Roling Scariot"
<marlei.scariot@unila.edu.br>, "Julio Cesar De Melo" <jcd.melo.2016@aluno.unila.edu.br>

Esta é a solicitação de uma nova reunião:

Assunto: 3 Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Quimica
Organizador: "Cristina Allegretti Torii" <cristina.torii@unila.edu.br>

Local: Web Conferência
Hora: Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, 14:00:00 - 15:00:00 GMT -03:00 Argentina

Convidados:
katya.freitas@unila.edu.br; leonardo.arrieche@unila.edu.br;
dafni.marchioro@unila.edu.br; andreia.furtado@unila.edu.br;
marlei.scariot@unila.edu.br; jcd.melo.2016@aluno.unila.edu.br

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Prezados, 

A Coordenadora do Curso de Engenharia Química, Prof. Kátya Regina de Freitas Zara,
convoca os membros do Colegiado do referido curso para a 3ª Reunião Ordinária de 2020.

Data: 10/08/2020 - Segunda-Feira
Hora: 14:00 - 15:00
Local: Conferência (Link a ser enviado)

Pauta

1. Processo 23422.008104/2020-57 - DISCENTE GHESSYCA APARECIDA DO BONFIM
SOLICITA O APROVEITAMENTO DA DISCIPLINA DE MÉTODOS NUMÉRICO, CURSADA
NA UNIOESTE COM 102 HORAS PARA EQUIVALER A CÁLCULO NUMÉRICO 68 HORAS.

2. Processo 23422.008103/2020-84 - DISCENTE GHESSYCA APARECIDA DO BONFIM
SOLICITA APROVEITAMENTO DA DISCIPLINA POR EQUIVALÊNCIA EXTERNA DA
DISCIPLINA E ÁLGEBRA LINEAR.

3. Processo 23422.007494/2020-37 - DISCENTE CAMILA DI RIENZO FERREIRA SOLICITA
APROVEITAMENTO POR EXTRAORDINÁRIO SABER DA DISCIPLINA EER0134 - LÍNGUA
INGLESA PARA FINS ACADÊMICOS I

4. Informes
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Pedimos a gentileza de enviar justificativas de ausência com antecedência.

Atenciosamente,
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De : Julio Cesar De Melo
<jcd.melo.2016@aluno.unila.edu.br>

Assunto : Re: Prévia da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Curso
de Engenharia Química

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

Zimbra cristina.torii@unila.edu.br

Re: Prévia da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Química

Ter, 11 de ago de 2020 18:42

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Eu, Julio Cesar de Melo concordo com o conteúdo da ata da 3ª Reunião Ordinária do
colegiado de Engenharia Química de 2020.

De: "Secretaria Academica" <secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br>
Para: "Katya" <katya.freitas@unila.edu.br>, "Andreia Cristina Furtado"
<andreia.furtado@unila.edu.br>, "Dafni Fernanda Zenedin Marchioro"
<dafni.marchioro@unila.edu.br>, "Julio Cesar De Melo"
<jcd.melo.2016@aluno.unila.edu.br>, "Leonardo Da Silva Arrieche"
<leonardo.arrieche@unila.edu.br>, "Marlei Roling Scariot" <marlei.scariot@unila.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 11 de agosto de 2020 10:25:34
Assunto: Prévia da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Química

Prezados membros do Colegiado de EQ, boa tarde!

Encaminho, através deste e-mail, o conteúdo da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Curso de
Engenharia Química de 2020, ocorrida dia 10/08/2020, para alterações e ajustes que se
fizerem necessários.

Seguindo o padrão estabelecido em reunião anterior, como se trata de uma reunião virtual
- e portanto, sem lista de presença -, solicito que posteriormente todos os
professores presentes assinem a ata no SIPAC. Apenas o e-mail de concordância do
discente Júlio será anexado à ata, considerando que ele não possui acesso ao referido
sistema. 

Solicito que as sugestões de ajustes sejam encaminhadas até o dia 13 de agosto (quinta-
feira). Se considerarem pouco tempo hábil, podemos estendê-lo.

Segue texto da ata:
________________

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, via web 
conferência, teve início a segunda reunião ordinária do Colegiado do Curso de 
Engenharia Química, convocada via e-mail, presidida pela Profª. Kátya Regina de Freitas 
Zara. Estiveram presentes: Andréia Cristina Furtado, Cristina Allegretti Torii, Dáfni 
Fernanda Zenedin Marchioro, Julio Cesar de Melo, Leonardo da Silva Arrieche. 
Justificativas de ausência: Marlei Roling Scariot. ORDEM DO DIA: 1. Informes. A Prof. 
Kátya informou: 1.1. Os Regimentos do NDE e do Colegiado de Curso, bem como os 
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Regulamentos de TCC, Atividades Complementares e Estágio, estão em processo de 
encaminhamento para as instâncias superiores. 1.2 Estão abertas as inscrições para o I 
Ciclo de Vivências Formativas - Tecnologias na Educação Superior, cujo público alvo é o 
corpo docente da UNILA e cujo escopo é contribuir para o debate quanto ao sentido e às 
possibilidades de uso de tecnologias em contextos educacionais. Será enviado e-mail 
para os docentes reiterando a relevância dos cursos oferecidos para formação 
profissional. 1.3. O contrato de professor substituto da Prof. Karine Zanella foi renovado 
até o dia 14 de dezembro de 2020. 1.4. O Processo Seletivo Simplificado para Professor 
Visitante do Curso de Engenharia Química foi homologado. Entretanto, devido ao 
contexto de pandemia, ainda não há previsão para contratação dos docentes aprovados. 
1.5. Conforme decidido em reunião anterior, a Coordenação encaminhou um 
questionamento à PROGRAD quanto à possibilidade de executar a avaliação referente ao 
Extraordinário Saber da discente  Letícia Maria Simião Santos para a disciplina Língua 
Inglesa para fins acadêmicos I durante este período de pandemia. Entretanto, a 
PROGRAD não encaminhou resposta. O questionamento será enviado novamente. 2. 
Processo 23422.008104/2020-57 - Discente Ghessyca Aparecida do Bonfim solicita o 
aproveitamento da disciplina Métodos Numéricos cursada na UNIOESTE com 102h para 
equivaler a Cálculo Numérico, cuja carga horária é de 68h e 3. Processo 
23422.008103/2020-84 - Discente Ghessyca Aparecida do Bonfim solicita aproveitamento 
de disciplina por equivalência externa da disciplina Geometria Analítica e Álgebra linear. 
Decidiu-se, por unanimidade, que será verificado na Resolução se a discente pode 
solicitar aproveitamento de estudos, considerando que a mesma ingressou na instituição 
através de transferência externa e foram realizadas análises de aproveitamento de 
estudos (Resolução COSUEN 32/2017, Art. 18, Parágrafo único. “Após aproveitados, os 
componentes não poderão ser novamente empregados em processos de equivalência 
externa na UNILA” e Art. 9º, §3º “Quando finalizada a análise pelo colegiado de curso, ou 
por banca por ele constituída, em caso de indeferimento, o processo será encaminhado à 
Secretaria Acadêmica para ciência do discente, via e-mail institucional, e arquivamento, 
não cabendo abertura de novo processo de dispensa sem dados adicionais, cabendo 
recurso conforme o Capítulo VI desta resolução”. Além disso, a discente solicita análise 
de disciplinas que constam na grade curricular atualizada do curso, e ela pertence à 
grade antiga. Nesse sentido, decidiu-se por questionar à PROGRAD sobre a 
possibilidade de abertura de um novo processo de aproveitamento caso a discente opte 
por migrar de grade. Em caso positivo, e se a discente concordar em mudar de grade, ela 
deve estar ciente da necessidade de reanálise de todos os aproveitamentos, podendo 
ocorrer mudança no status de algumas disciplinas anteriormente aproveitadas. 4. 
Processo 23422.007494/2020-37 - Discente Camila di Rienzo Ferreira solicita 
aproveitamento por Extraordinário Saber da disciplina EER0134 - Língua Inglesa para 
Fins Acadêmicos I. A Prof. Kátya leu a solicitação da discente e o colegiado decidiu, por 
unanimidade, que deverá ser realizada uma avaliação para averiguação de extraordinário 
saber. Entretanto, devido à atipicidade do contexto de pandemia e à suspensão do 
calendário acadêmico, decidiu-se que a Coordenação enviará à PROGRAD um 
questionamento sobre a possibilidade de executar a avaliação nesta conjuntura. Neste 
mesmo questionamento será informado, também, que a Coordenação ainda aguarda 
resposta para o Processo  23422.006254/2020-52, referente à solicitação da discente 
Letícia Maria Simião Santos, cujo requerimento é similar 5. Agendamento da próxima 
Reunião Ordinária. O Colegiado definiu que a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 
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14 de setembro de 2020, às 14h.  Nada mais havendo a ser debatido, deu-se por 
encerrada a reunião, às 16 horas. São anexos desta ata: 1. E-mail de convocação para a 
reunião. 2. Documento de concordância do representante discente Júlio quanto ao 
conteúdo da ata, considerando sua impossibilidade de assinar digitalmente o documento 
por não possuir acesso ao sistema. Eu, Cristina Allegretti Torii, Assistente em 
Administração, lavrei esta ata, que vai assinada digitalmente pelos presentes na reunião. 
________________

Estou à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Cristina Allegretti 
Secretaria Acadêmica - ILATIT 
Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território – ILATIT
UNILA-PTI B01 E02 S07 (salas em frente à biblioteca) | +55 (45) 3529 2142

unila

callto:+55 (45) 3529 2874
http://unila.edu.br/

