
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 1 

ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 2 

DATA: 02 DE JUNHO DE 2020 3 

 4 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte às treze horas e trinta minutos 5 

reuniram-se de forma online, via Conferência Web, o Núcleo Docente Estruturante do 6 

Curso de Engenharia Química. A reunião foi presidida e secretariada por Kátya Regina 7 

de Freitas Zara e contou com a participação dos docentes Leonardo da Silva Arrieche, 8 

Caroline da Costa Silva Gonçalves, Marlei Roling Scariot, Janine Padilha Botton e 9 

Gustavo Adolfo Ronceros Rivas. A ausência da professora Silvia Lilian Ferro foi 10 

justificada (afastada para pós-doutorado). Pautas: 1) tabela de atividades 11 

complementares, 2) parecer técnico do Regimento interno do NDE realizado pelo 12 

DENDC nº 090/2020 em vinte e nove de abril de dois mil e vinte. Inclusão de pauta: 13 

Adequação do PPC. A reunião foi iniciada com as comunicações da presidente do NDE, 14 

inclusões de pauta e inversões de pauta. Não houveram comunicações. Inclusão de 15 

pauta: Adequação do PPC. Não houve inversão de pauta. Ordem do Dia: 1) tabela de 16 

atividades complementares: a tabela de atividades será adequada conforme as sugestões 17 

do DENDC. Será disponibilizada no google drive para que todos os membros do NDE 18 

façam as sugestões de inserções de outras atividades pertinentes, com comprovação 19 

necessária e carga horária a ser atribuída. 2) parecer técnico do Regimento interno do 20 

NDE realizado pelo DENDC nº 090/2020: foram aceitas as sugestões e seguirá para a 21 

aprovação no Colegiado do curso após consulta ao DENDC sobre a escrita do artigo 7 e 22 

10 terem o mesmo contexto. 3) Adequação do PPC: requer inúmeras ações e como ação 23 

inicial enviar email para os professores que ministram ou ministraram a disciplina para 24 

revisarem a ementa, bibliografia e carga horária (possibilidade de redução). Nada mais 25 

havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada por mim, Kátya Regina de Freitas 26 

Zara, presidente e secretária da reunião. 27 

 28 


