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Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de 2018, no bloco 6, espaço 1, sala II, 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 Andréia Cristina Furtado, Prof. Dr. Leonardo da Silva Arrieche, Prof.' Dr.' Marlei

Roling Scariot, Prof.a Dr.a Kátya Regina de Freitas Zara e Prof.a Dr.a Marcela Boroski,

sob a presidência da primeira. O Prof. Dr. Eduardo Gonçalves Reimbrecht justificou a

ausência. Ordem do Dia: (1) Informes gerais. (2) Análise do Oficio 01/2018, do

CAEQ, encaminhado à Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação e ILATIT. (3)

Avaliação da exclusão da disciplina de Pré-Cálculo da matriz curricular do curso.

(4) Avaliação da possibilidade da disciplina Desenvolvimento de Projeto (EF10035),

do curso de Engenharia Física, ser validada como disciplina optativa para o curso

de Engenharia Química. (5) Discutir os encaminhamentos da Comissão de

Uniformização das Disciplinas. (6) Discutir a possibilidade de reformulação do

PPC. (7) Discutir proposta conjunta ABENGE e MEI/CNI de Diretrizes

Inovadoras para a Engenharia. (8) Definição de horário e datas para reunião do

NDE neste semestre. A reunião foi iniciada com o informe da professora Marlei sobre

a reunião com os coordenadores dos cursos novos da Unila e coordenadores de pós-

graduação com os Pró-reitores de Graduação e Gestão de Pessoas, realizada no dia

21/02/2018. Na reunião foi discutida a vinculação da contratação de professores

visitantes ligados à Pós-graduação, para atender as demandas dos novos cursos, dentro

da distribuição de número de vagas já aprovada pela COSUEN na última reunião do ano

de 2017. Devido ao problema de falta de docentes no curso de Engenharia Química,

duas alunas encaminharam um oficio, em nome do Centro Acadêmico, às instâncias

superiores, apresentando sugestões de alterações na matriz do curso, a pedido do Pró -

reitor de Graduação Lúcio Flávio Gross Freitas. Os membros do NDE conversaram com

as alunas e esclareceram a real situação referente à contratação de docentes. Em relação

à exclusão da disciplina de Pré-Cálculo, esta foi aprovada ad referendum pela

coordenação, baseada em discussões anteriores entre os cursos de Engenharia e a área

da Matemática. No ponto 4 foi analisada a possibilidade da disciplina Desenvolvimento
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de Projeto (EF10035), do curso de Engenharia Física, ser validada como disciplina

optativa para o curso de Engenharia Química. Tal equivalência foi aprovada pelo NDE,

que identificou outras disciplinas relacionadas ao tema de Gestão e Planejamento que,

de acordo com as ementas, podem ser cursadas pelos alunos do curso e validadas como

disciplinas optativas, sendo: Gestão de Projetos (DSAOO33) e Planejamento e Gestão

Ambiental (B100050). Nesse ponto, foi discutido pelos membros do NDE e decidido

que teria início uma avaliação e reformulação do Projeto Pedagógico, sendo definido o

agendamento de uma reunião para 02 de março, às 14h, para iniciar os trabalhos de

reformução do PPC, sendo os pontos de pauta 5, 6 e 7 transferidos para a pauta da

próxima reunião. Finalizando, foram definidos como data e horário para as reuniões do

NDE nesse primeiro semestre, sexta-feira, às 14h. 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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