
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº 3/2019/CENGQUIM/CITI/ILATIT

Foz do Iguaçu , 09 de outubro de 2019.

Ao primeiro dia de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no
Parque Tecnológico de Itaipu, localizado à Avenida Tancredo Neves, nº 6731 - Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná - Sala B04E04S05, teve início a sétima reunião ordinária do Colegiado do
Curso de Engenharia Química, convocada via e-mail, presidida pelo Prof. Dr. Leonardo da
Silva Arrieche. Estiveram presentes: Julio Cesar de Melo, Marcela Boroski, Marlei  Roling
Scariot e os convidados Priscila Ferri Coldebella, Ivana Helena da Cruz, Daniel Barrientos
Muñoz,  Vinícius  Campos  de  Morais,  Maria  Laura  de  Souza  Pereira,  Lina  Maria  Olaya
Velasquez,  Jordanna Cássia  Barônio e  Renato Dutra. Justificativas  de ausência:  Andréia
Cristina Furtado, Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação dos
planos  de  ensino  2019-2.  Os  planos  de  ensino  foram  avaliados  pela  Coordenação  e
identificou-se  que  a  maioria  necessita  de  adequações.  Dentre  os  problemas  identificados,
destacam-se: a incompatibilidade das atividades em relação ao calendário acadêmico oficial da
UNILA (por exemplo, datas de exames fora do prazo estipulado em calendário); bibliografia
não condizente com o PPC do Curso; entre outros. O Prof. Leonardo mencionou que solicitará
aos professores as devidas correções e que, devido ao prazo, aprovará ad referendum os planos
readequados segundo as solicitações do colegiado. 2) Aprovação dos planos de trabalho de
TCC I. Os professores demonstraram satisfação com os temas, enfatizando a versatilidade dos
estudos. Os discentes foram parabenizados pelos seus projetos e os planos de trabalho foram
aprovados por unanimidade; 3) Abertura de PSS para professor visitante. Os Professores
Leonardo e Marlei  sugeriram que o processo seletivo seja realizado na área de Projetos e
Tecnologias na Engenharia Química, enfatizando que os candidatos devem possuir Graduação
em Engenharia e Doutorado em Engenharia. A Prof. Marlei sugeriu que esta definição seja
deliberada nesta reunião para que seja pleiteado um processo seletivo para contratação de
professor  visitante  perante  a  UNILA  e  o  MEC.  A  área  do  concurso  foi  aprovada  por
unanimidade. 4) Verba do Instituto para diárias e passagens nacionais (R$ 4.500,00 para a
Eng. Química). Decidiu-se, por unanimidade, que a referida verba será destinada para trazer
palestrantes para o Evento da Semana Acadêmica de Engenharia Química,  que acontecerá
entre 19 e 21 de novembro de 2019 (II FLAEQ). O Prof. Leonardo mencionou, ademais, que
solicitará aos professores que não realizem avaliações nos dias do referido evento, para que os
discentes  possam  participar  sem  prejuízos  acadêmicos.  5)  Reformulação  do  NDE. A
Professora Andréia solicitou, na última reunião do Colegiado, retirada do NDE, considerando
seu envolvimento em outras atividades. O Prof. Leonardo mencionou que enviará um convite
aos professores interessados em participar. Serão mantidos os professores Leonardo, Marlei e
Kátya; os demais membros serão definidos na próxima reunião. O Departamento de Normas
será consultado a respeito da possibilidade de participação de professores visitantes no NDE.
O item será retomado na próxima reunião para definição. 6) Reformulação do Colegiado. A
Prof.  Marcela  solicitou,  na  última Reunião do Colegiado,  a  retirada  do Colegiado.  Foram
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sugeridos, por parte dos membros do colegiado presentes, vários nomes de docentes para  a
nova composição.  O Prof.  Leonardo comprometeu-se em enviar  um convite  para  verificar
disponibilidade  dos  professores.  Ademais,  solicitou-se  a  publicação  da  portaria  dos
representantes discentes Julio Cesar de Melo (titular) e Marcos Vinícius Konopka (suplente)
do Colegiado, cuja eleição ocorreu em 08 de novembro de 2018. A ata e a lista de presença da
referida eleição constam em anexo.  A definição referente  aos  representantes  professores  e
técnicos do colegiado será retomada na próxima reunião do Colegiado.  7)  Calendário  de
reuniões.  As  próximas  reuniões  ordinárias  do  colegiado  ficaram  agendadas  para:  5  de
novembro de 2019, às 8h30; 10 de dezembro de 2019, às 8h30. 8) Informes: a) O Prof.
Leonardo informou que os processos de aproveitamento de disciplina estão sendo abertos na
Secretaria Central, e que a solicitação deve ser avaliada por uma Comissão composta pelo
coordenador e um professor que tenha ofertado a disciplina. Informou, por fim, que processos
não precisam ser aprovados pelo colegiado. b) Informou-se que, na ausência do Coordenador
de Estágio, os formulários de Estágio poderão ser assinados pelo Coordenador de Curso. Nada
mais havendo a ser debatido, deu-se por encerrada a reunião, às 11h18. São anexos desta ata:
1. Lista de presença. 2. E-mail de convocação para a reunião. 3. Ata e Lista de presença da
eleição dos representantes discentes do Colegiado, de 8 de novembro de 2018. Eu, Cristina
Allegretti  Torii,  Assistente  em  Administração,  lavrei  esta  ata,  que  vai  assinada  pelo  seu
presidente  e  secretário.  A subscrição na  lista  de  presença  anexa indica  a  anuência  com o
conteúdo da ata.

(Assinado digitalmente em 09/10/2019 09:15 )

CRISTINA ALLEGRETTI TORII

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1994466

(Assinado digitalmente em 09/10/2019 12:07 )

LEONARDO DA SILVA ARRIECHE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1703833

N do Protocolo: 23422.014150/2019-69

Para verificar a auten�cidade deste documento entre em h�ps://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu número: 3,
ano: 2019, �po: ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO, data de emissão: 09/10/2019 e o código de verificação: 9550126412
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Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Colegiado do Curso de Engenharia Química

LISTA DE PRESENÇA
8 Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Engenharia Química

01/10/2019

NOME ASSINATURA

1 Andréia Cristina Furtado

2 Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro

3 Julio Cesar de Melo

4 Kátya Regina de Freitas Zara
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5 Leonardo da Silva Arrieche

6 Marcela Boroski

7 Marlei Roling Scariot

8 Tabata Adrieli Moser Ferreira
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Zimbra cristina.torii@unila.edu.br

8ª Reunião Ordinária do Colegiado de
Engenharia Química

Agenda

Assunto : 8ª Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia Química

Local : B04E04S05

Data : Terça-feira, 1 de Outubro de 2019 de 09:30 - 11:30   GMT
-03:00 Brasília

Organizador : "Cristina Allegretti Torii" <cristina.torii@unila.edu.br>

Participantes : "Leonardo" <leonardo.arrieche@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>, "Katya"
<katya.freitas@unila.edu.br>, "Marcela Boroski"
<marcela.boroski@unila.edu.br>, "Marlei Roling Scariot"
<marlei.scariot@unila.edu.br>, "Tabata Adrieli Moser
Ferreira" <tabata.ferreira@unila.edu.br>, "Priscila Ferri
Coldebella" <priscila.coldebella@unila.edu.br>, "Cristina
Allegretti Torii" <cristina.torii@unila.edu.br>

Status : (nenhuma resposta ainda)

Esta é a solicitação de uma nova reunião:

Assunto: 8ª Reunião Ordinária do Colegiado de Engenharia Química
Organizador: "Cristina Allegretti Torii" <cristina.torii@unila.edu.br>

Local: B04E04S05

Hora: Terça-feira, 1 de outubro de 2019, 9:30:00 - 11:30:00 GMT -03:00
Brasília

Convidados:

leonardo.arrieche@unila.edu.br;
andreia.furtado@unila.edu.br;
dafni.marchioro@unila.edu.br;
jcd.melo.2016@aluno.unila.edu.br;
katya.freitas@unila.edu.br; marcela.boroski@unila.edu.br;
marlei.scariot@unila.edu.br; tabata.ferreira@unila.edu.br;
priscila.coldebella@unila.edu.br; cristina.torii@unila.edu.br

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

Prezados,
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O Coordenador do Curso de Engenharia Química, Prof. Leonardo da Silva Arrieche,
convoca os membros do Colegiado do referido curso para sua 8ª Reunião Ordinária.

Data: 01/10/2019
Hora: 09h30
Pauta:
- Aprovação dos planos de ensino 2019-2; (link: https://drive.google.com/drive/folders
/1iwJXImcRjL9nAJ4woZLJLAGM_haJAWEN?usp=sharing)
- Aprovação dos planos de trabalho de TCC I; (link: https://drive.google.com/drive
/folders/1G3T3yu26jpQ9MJWVu6JVT8vPoMNXfJRa?usp=sharing) regulamento TCC
(link: https://drive.google.com/file/d/1G3CJamfMalEIG2sl1tw4Zhq-ZzpYw4Nd
/view?usp=sharing)
- Abertura de PSS para professor visitante;
- Verba do Instituto para diárias e passagens nacionais (R$ 4.500,00 para a Eng.
Química)
- Reformulação do NDE;
- Reformulação do Colegiado;
- Calendário de reuniões.

Além dos membros, o Coordenador convidou a professora PRISCILA FERRI
COLDEBELLA - também inserida neste compromisso.

Ausências devem ser justificadas com antecedência.

Estou à disposição para esclarecimentos adicionais.
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