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Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Colegiado do Curso de Engenharia Química

ATA N° 02/2019

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso

de Engenharia Química, realizada no dia 3 de abril

de 2019, às 14:30 h, no Parque Tecnológico Itaipu,
bloco 4, espaço 3, sala 9.
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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos,

no Parque Tecnológico de Itaipu, localizado à Avenida Tancredo Neves, n° 673 1 - Foz do

Iguaçu, estado do Paraná -, no bloco 4, espaço 3, sala 9, teve início a segunda reunião ordinária

do Colegiado do Curso de Engenharia Química, convocada via e-mail, presidida pela Profa.

Dra. Andréia Cristina Furtado. Estiveram presentes: Dafni Fernanda Zenedin Marchioro, Julio

Cesar de Meio, Kátya Regina de Freitas Zara, Leonardo da Silva Arrieche e Marlei Roling
Scariot. Justificativas de ausência: Marcela Boroski. A professora Andréia iniciou a reunião

solicitando a inclusão de dois pontos de pauta à ordem do dia. O primeiro, a aprovação da

solicitação de equivalência das disciplinas Física Geral I e Física Geral II, do curso de

Engenharia Química, com disciplinas ofertadas em outros cursos, e o segundo ponto a análise a

apreciação de processos de solicitação de equivalências, ambos incluidos em votação unânime.

ORDEM DO DIA: 1. Aprovação de ad referendum para a solicitação de matrículas

compulsórias: as solicitações de matrículas compulsórias realizadas por meio do Memorando

DENDC 17/2019 e Memorando DENDC 24/2019 foram aprovadas por unanimidade. Neste

mesmo ponto, a solicitação de equivalências entre as disciplinas Física Geral I (EQl 0008) e

Física I (MATOO48) e entre as disciplinas Física Geral II (EQI006l) e Física Térmica e

Ondulatória (ECIOO14) foram aprovadas por unanimidade; 2. Aprovação dos pianos de

ensino: os planos de ensino foram analisados de acordo com o previsto pela Resolução
COSUEN 07/20 18 que estabelece as Normas de Graduação da Universidade Federal da

Integração Latino Americana (UNILA). Os planos em desacordo com as normas estabelecidas

pela resolução foram encaminhados novamente aos docentes para as devidas correções. Além

disso, o Colegiado aprovou que, após a realização das correções solicitadas, os planos serão

aprovados ad referendum pela coordenação; 3. Aprovação de calendário de reuniões

ordinárias do colegiado para 2019-1: foi decidido por unanimidade que as reuniões ordinárias

do Colegiado do curso, no primeiro semestre do presente ano ocorrerão na primeira quarta-feira
útil de cada mês; 4. Distribuição das aulas da professora Priscila Coldebeila: visando

garantir a oferta das disciplinas ministradas pela professora Priscila Coldebella, a distribuição
da carga horária será assim distribuída: Termodinâmica Química I, Metodologia Científica e

Materiais da Indústria Química será ministrada pelo professor substituto da professora Katya

quando da sua licença maternidade, a disciplina Fenômenos de Transporte III será ministrada

pela professora Andréia e Laboratório de Engenharia Química II será ministrada pelas

professoras Ivana Helena da Cruz e Karma Cardoso Valverde; 5. Aprovação de processos de

Página 1 de 2



33 solicitação de equivalências: a solicitação de equivalência (Processo 23422.003880/2019-36)
34 entre as disciplinas Desenho Técnico (EQI0002) e Desenho Técnico (EC10085) foi aprovada
35 por unanimidade. A solicitação de equivalência (Processo 23422.003456/2019-38) entre as

36 disciplinas Polímeros (EQ10034) e Engenharia de Polímeros (EMTOO62) não foi aprovada
37 devido à diferença observada entre as ementas. No entanto, o Colegiado decidiu por aprovar a

38 inclusão da disciplina Engenharia de Polímeros como disciplina optativa do curso de

39 Engenharia Química. Nada mais havendo, eu Andréia Cristina Furtado, lavrei esta ata que, foi

40 aprovada e assinada por todos os presentes.
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