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Aos trinta e um dias do mês de Agosto de 2016, no bloco 6, espaço 1, sala 11, do Parque

Tecnológico de Itaipu, situado à Av. Tancredo Neves, n° 6731, cidade de Foz do Iguaçu,

reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia

Química da Universidade Federal da Integração Latino Americana: Prof.a Dr.a Marlei

Roling Scariot, Profa Dr.a Andréia Cristina Furtado e Prof. Dr. Eduardo Gonçalves

Reimbrecht, sob a presidência da primeira. Ordem do Dia: (1) Apreciação da versão

final do PPC. (2) Alteração do pré-requisito da disciplina PROGRAMAÇÃO DE

COMPUTADORES. (3) Indicação de 2 membros para compor comissão de

uniformização de disciplinas das engenharias, por determinação do CITt. A

professora Andréia iniciou a reunião apresentando a versão final do PPC do curso, no

qual foram feitas pequenas alterações, para correção de algumas inconsistências

observadas por uma avaliação do DENDC. Apresentadas essas alterações, os membros

se manifestaram favoráveis à versão final do documento. Referente ao ponto (2), foi

discutido a alteração do pré-requisito da disciplina Programação de Computadores, pois

atualmente, na matriz do curso de Engenharia Química, o pré-requisito é a disciplina

Álgebra Linear. No entanto, os demais cursos de Engenharia do ILATIT já alteraram

esse pré-requisito para a disciplina de Pré-Cálculo, com a anuência dos professores da

área de Ciência da Computação. Também foi apresentada pela coordenação, a

solicitação feita à Prograd de quebra desse pré-requisito e matrícula dos alunos do

curso, juntamente com a anuência do professor da área. Os membros do NDE presentes

aprovaram a alteração e indicaram a urgência da aprovação pelo Colegiado do curso.

Em relação ao ponto (3) seguindo a deliberação do Colegiado do Centro Interdisciplinar

de Tecnologia e Infraestrutura, debateu-se sobre a indicação de nomes para compor a

comissão responsável por trabalhar para a uniformização de disciplinas das engenharias.

Dado o reduzido número de professores da área de Engenharia Química, optou-se pela

indicação do nome da professora Marlei Roling Scariot para compor a comissão,

ficando os demais membros disponíveis para auxiliar o trabalho. Nada mais havendo,

eu, Andréia Cristina Furtado, lavrei a presente ata, que após lida segue assinada por

mim e demais

presentes.(,,'
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