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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 6/2021/CENGQUIM/CITI/ILATIT
Foz Do Iguaçu-PR, 27 de julho de 2021.

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta

minutos, via web conferência, teve início a quarta 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, Dafni Fernanda Zenedin Marchioro, Leonardo da Silva Arrieche.
Justificativa de ausência: Julio Cesar de Melo, Marlei Roling Scariot ORDEM DO

DIA: 1. Informes. A Prof. Kátya informou sobre: 1.1. E-mail DEAC sobre Atividades
Complementares - O prazo para os alunos submeterem as Atividades Complementares

é até 11 de agosto 1.2. Necessidade de discussão no NDE e Colegiado sobre disciplinas

optativas que não constam em PPC; 1.3. Planos de Ensino sem cadastro: 3 planos não
foram cadastrados até a data da reunião, sendo que a data limite para realizar o

procedimento, segundo o calendário acadêmico de 2020.9, foi dia 15 de agosto. 1.4.
Ofício da PROGRAD sobre critérios de avaliação para preenchimento de vagas ociosas
2021.1. O Colegiado considera pertinente que seja mantido o critério do último edital. 

1.5. Ofício encaminhado à Coordenação: a SECOM está iniciando um projeto de
elaboração de arquitetura de marcas na UNILA, com finalidade de estabelecer os
princípios e diretrizes gerais e de design que irão balizar a criação de logomarcas para

unidades acadêmicas e órgãos suplementares. 1.6. OFÍCIO N°
16/2021/DENDC/PROGRAD, que divulga a Instrução Normativa 02/2021 da
PROGRAD. Tal documento baliza as ações dos cursos no atendimento à Resolução
COSUEN 01/2021, que normatiza a curricularização da extensão na UNILA e orienta

sobre o processo de adequação dos PPCs de graduação. 1.7. Relatório dos
acompanhamentos pedagógicos realizados pela PRAE no período de janeiro a junho de
2021. O relatório pode ser acessado através do link:

https://portal.unila.edu.br/prae/Relatriogeralpedaggico2021.1.pdf 1.8. SEPEAG Digital.

Divulgação da 2ª Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e Geociências. 1.9.
PSS para Prof. Visitante: Será homologado o resultado final dia 30 de julho, conforme

documentos constantes no link: https://documentos.unila.edu.br/concursos/93-2021 2.
Homologação dos Planos de Ensino. O Colegiado homologou a Planilha de

Avaliação dos Planos de Ensino, que consta no anexo 2 da ata. 3. Migração da Grade
de Matemática. Considerando que muitos discentes não preencheram o formulário de
adesão à migração de grade curricular, será encaminhado novo formulário de consulta.

O ponto retornará à pauta da próxima reunião. 4. Memorando da Biotecnologia -



OFÍCIO N° 9/2021/CBIOTEC/CICV/ILACVN. O Colegiado decidiu, por
unanimidade, que a Coordenação de Biotecnologia realize o referido questionamento à
Direção do ILATIT e ao CITI. O Colegiado compreende que essa discussão deve ser
realizada na instância superior, e não no âmbito do Curso de Engenharia Química,
considerando também a iminência da discussão sobre a uniformização de disciplinas da

área. 5. Alteração de Plano de TCC e discussão sobre situação de alteração de
TCC1. 5.1. Plano de Trabalho dos Discentes Jeziel Mateus de Abreu, Karen Larissa
Bobadilla Gómez e Lina Maria Olaya Velasquez - Título: "Desmitificando o
Canabidiol: a engenharia do processo de extração e produção de fitoterápicos à base de
CBD para a aplicação na indústria farmacêutica, uma revisão sistemática". Aprovado
por unanimidade; 5.2. Plano de Trabalho do Discente Obed Ducles - Título: "Impacto
do óleo residual de fritura e a sua valorização para a indústria". Aprovado por

unanimidade. 5.3. Plano de Trabalho da Discente Gabriela Crivoi Fiori - Título: Estudo
da viabilidade técnica e econômica da produção de emulsões cosméticas utilizando

fontes residuais como fase oleosa. Aprovado por unanimidade. 5.4. Com relação aos
casos de discentes que tenham cursado TCC I com projeto individual e queiram realizar
TCC II em conjunto com outro(s) colega(s), o Colegiado decidiu que deve ser
elaborado um novo projeto, contendo as devidas justificativas para a alteração e
explicitando a contribuição de cada discente na pesquisa. O novo projeto deve ser

submetido ao Colegiado para aprovação. 6. Equivalência entre componentes: 6.1.
EER0074 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES e MAT0060 -

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO; 6.2. MAT0095 - CÁLCULO II e EQI0017 -
CÁLCULO II. As equivalências foram homologadas por unanimidade. Nada mais
havendo a ser debatido, deu-se por encerrada a reunião, às 12 horas. São anexos desta
ata: 1. E-mail de convocação para a reunião; 2. Planilha de Avaliação dos Planos de
Ensino. Eu, Cristina Allegretti Torii, Assistente em Administração, lavrei esta ata, que
vai assinada digitalmente pelos membros do Colegiado presentes na reunião. 

(Assinado digitalmente em 27/07/2021 10:59)
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Zimbra cristina.torii@unila.edu.br

Convocação: 4ª Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Química - 2021 Agenda

Assunto : Convocação: 4ª Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Química - 2021
Local : Web conferência - Link a enviar
Data : Quinta-feira, 22 de Julho de 2021 de 09:30 - 11:00   GMT -03:00 Brasília

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

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

Status : (nenhuma resposta ainda)

Esta é a solicitação de uma nova reunião:

Assunto: Convocação: 4ª Reunião Ordinária do Curso de Engenharia Química - 2021
Organizador: "Cristina Allegretti Torii" <cristina.torii@unila.edu.br>

Local: Web conferência - Link a enviar
Hora: Quinta-feira, 22 de julho de 2021, 9:30:00 - 11:00:00 GMT -03:00 Brasília

Convidados:
katya.freitas@unila.edu.br; leonardo.arrieche@unila.edu.br; andreia.furtado@unila.edu.br;
marlei.scariot@unila.edu.br; dafni.marchioro@unila.edu.br;
jcd.melo.2016@aluno.unila.edu.br; cristina.torii@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 4ª Reunião Ordinária de 2021. 

 
Data: 22/07/2021 - Quinta-Feira

 Hora: 09:30 - 11:00
 Local: Conferência (Link a ser enviado)

 

Pauta:
 1. Informes: 1.1. Curricularização da extensão; 1.2. PSS Professor Visitante

 2. Homologação dos Planos de Ensino
 3. Migração da grade da matemática

 4. Memorando da Biotecnologia com demanda de disciplina
 5. Alteração de plano de TCC e discussão sobre TCC1 (aluno quer fazer em grupo com um

aluno que já foi aprovado - discutir diretriz sobre isso)
 6. Equivalência entre  os componentes EER0074 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES e

MAT0060 - INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO


