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Avaliadores "ad-hoc":

MATEUS GUIMARAES DA SILVA (01115229001) -> coordenador(a) da
comissão

Karina Arruda Almeida (02748945646)

Curso:

DOCENTES

Nome do
Docente

Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de
vínculo
ininterrupto do
docente com o
curso (em
meses)

Abraao Jesse
Capistrano de
Souza

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

ALESSANDRO
ARJONA ALVES

Mestrado Integral CLT 4 Mês(es)

ALINE
THEODORO TOCI

Doutorado Integral Estatutário 46 Mês(es)

Alvaro Barcellos
Onofrio

Doutorado Integral Estatutário 20 Mês(es)

ANA CAROLINA
TEIXEIRA
DELGADO

Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Ana Silvia Andreu
da Fonseca

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Andréia Cristina
Furtado

Doutorado Integral Estatutário 47 Mês(es)

Antonio Rediver
Ghizzo

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

BRUNA OTANI
RIBEIRO

Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

CARLOS
FRANCISCO
BAUER

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
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Nome do
Docente

Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de
vínculo
ininterrupto do
docente com o
curso (em
meses)

CAROLINE DA
COSTA SILVA
GONCALVES

Doutorado Integral Estatutário 45 Mês(es)

CLEILTON
APARECIDO
CANAL

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

CRISTIANE
GRANDO

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

DAFNI
FERNANDA
ZENEDIN
MARCHIORO

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

EDUARDO FAVA
RUBIO

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

EDUARDO
GONCALVES
REIMBRECHT

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

ENDRICA
GERALDO

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

ERALCILENE
MOREIRA
TEREZIO

Mestrado Integral Estatutário 16 Mês(es)

Fabio Silva Melo Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

FRANCIELE
MARIA MARTINY

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

Gilcelia Aparecida
Cordeiro

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Gilson Batista de
Oliveira

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

GUILHERME
VASCONCELOS
DA SILVA MAURO

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

GUSTAVO
ADOLFO
RONCEROS RIVAS

Doutorado Integral Estatutário 56 Mês(es)

Henrique Cesar Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
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Nome do
Docente

Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de
vínculo
ininterrupto do
docente com o
curso (em
meses)

Almeira

IVANA HELENA
DA CRUZ

Doutorado Integral CLT 4 Mês(es)

Janine Padilha
Botton

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

JOSE RICARDO
CEZAR SALGADO

Doutorado Integral Estatutário 8 Mês(es)

Joylan Nunes
Maciel

Mestrado Integral Estatutário 12 Mês(es)

JULIA BATISTA
ALVES

Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Juliana Pirola Da
Conceicao
Balestra

Doutorado Integral Estatutário 30 Mês(es)

JULIO FLOREZ
LOPEZ

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

KARINA
CARDOSO
VALVERDE

Doutorado Integral CLT 0 Mês(es)

KATYA REGINA
DE FREITAS ZARA

Doutorado Integral Estatutário 45 Mês(es)

Kelly Daiane
Sossmeier

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

LADISLAO
HOMAR LANDA
VASQUEZ

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Larissa Andreia
Wagner Machado

Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

LARISSA
FOSTINONE
LOCOSELLI

Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Leonardo Miguel
Martinez Acchini

Doutorado Integral Outro 20 Mês(es)

LIGIA KARINA
MARTINS DE
ANDRADE

Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)
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Nome do
Docente

Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de
vínculo
ininterrupto do
docente com o
curso (em
meses)

Luiz Albino
Teixeira Junior

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

MARCELA
BOROSKI

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MARCELO CEZAR
PINTO

Mestrado Integral Estatutário 0 Mês(es)

Marcelo
Nepomoceno Kapp

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

MARCIANA
PIERINA ULIANA
MACHADO

Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Márcia Regina
Becker

Doutorado Integral Estatutário 18 Mês(es)

Marcio de Sousa
Goes

Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

Maria Ceres
Pereira

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Mariana Cortez Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Mariana Ramos
Reis Gaete

Doutorado Integral Estatutário 48 Mês(es)

MARLEI ROLING
SCARIOT

Doutorado Integral Estatutário 42 Mês(es)

MIGUEL
ANTONIO
AHUMADA CRISTI

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Napoleão
Schoeller de
Azevedo

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

NEWTON MAYER
SOLORZANO
CHAVEZ

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

PATRICIA
SPOSITO MECHI

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

PAULA ANDREA
JARAMILLO
ARAUJO

Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)
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Nome do
Docente

Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de
vínculo
ininterrupto do
docente com o
curso (em
meses)

PEDRO AFONSO
CRISTOVAO DOS
SANTOS

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

PRISCILA
GLEDEN NOVAES
DA SILVA

Mestrado Integral Estatutário 34 Mês(es)

RAFAEL OTONIEL
RIBEIRO
RODRIGUES DA
CUNHA

Doutorado Integral Estatutário 19 Mês(es)

RENAN GUSTAVO
COELHO DE
SOUZA DOS REIS

Doutorado Integral CLT 3 Mês(es)

RINALDO VITOR
DA COSTA

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

ROBSON
APARECIDO
FIGUEIREDO

Doutorado Integral CLT 4 Mês(es)

RODNE DE
OLIVEIRA LIMA

Doutorado Integral Estatutário 54 Mês(es)

Rodrigo Bloot Doutorado Integral Estatutário 24 Mês(es)

Rodrigo Leonardo
de Oliveira Basso

Doutorado Integral Estatutário 78 Mês(es)

RODRIGO
SANTOS DA LAPA

Doutorado Integral Estatutário 3 Mês(es)

Rogério Gimenes
de Campos

Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

SHANA PIRES
FERREIRA

Doutorado Integral CLT 3 Mês(es)

Thiago Marcondes
Valenzuela Bolivar

Mestrado Integral Estatutário 21 Mês(es)

Tito Alencar Flores Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)

Ulises Bobadilla
Guadalupe

Doutorado Integral Outro 5 Mês(es)

VICTOR ARTURO
MARTINEZ LEON

Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)
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Nome do
Docente

Titulação
Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

Tempo de
vínculo
ininterrupto do
docente com o
curso (em
meses)

WELINGTON
FRANCISCO

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

WILLIAN
ZALEWSKI

Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)

YUNIER GARCIA
BASABE

Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)

CATEGORIAS AVALIADAS
Dimensão 1: Análise preliminar

1.1. Informar nome da mantenedora.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

1.2. Informar o nome da IES.

UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA
(UNILA)

1.3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.

O  curso  de  ENGENHARIA  QUÍMICA  (Bacharelado)  (1313156),  da
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA
(15001), foi criado por meio da Resolução nº 004/2014, de 04/04/2014.
O curso de ENGENHARIA QUÍMICA (Bacharelado) (1313156) tem seu
funcionamento na Av. Tancredo Neves, 6.731, Itaipu, Foz do Iguaçu-PR,
CEP  85.867-900,  conforme  Contrato  de  Locação  de  Espaços
Acadêmicos e Administrativos.

1.4. Descrever o perfil e a missão da IES.

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) tem
por missão institucional  formar recursos humanos aptos a contribuir
com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e
com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina.
De acordo com o Estatuto da universidade, sua missão é:

“contribuir para a integração solidária e a construção de sociedades, na
América Latina e Caribe, mais justas, com equidade econômica e social,
por meio do conhecimento compartilhado e da geração, transmissão,
difusão  e  aplicação  de  conhecimentos  produzidos  pelo  ensino,  pela
pesquisa  e  pela  extensão,  de  forma  indissociável,  integrados  na
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Dimensão 1: Análise preliminar

formação  de  cidadãos  para  o  exercício  acadêmico  e  profissional  e
empenhados na busca de soluções democráticas aos problemas latino-
americanos.”

A UNILA, instituição federal  de ensino superior,  pública e brasileira,
vinculada ao Ministério de Educação do Brasil e mantida pela UNIÃO
de  estados,  tem  vocação  latino-americana,  compromisso  com  a
sociedade  democrática,  multicultural  e  cidadã.  Fundamenta-se  no
pluralismo de ideias e no respeito pela
diferença,  visando  à  formação  de  acadêmicos,  pesquisadores,  e
profissionais para o desenvolvimento e a integração regional. Os cursos
oferecidos  são  em áreas  de  interesse  mútuo  dos  países  da  América
Latina, sobretudo dos membros do MERCOSUL, em áreas consideradas
estratégicas para o desenvolvimento e a integração regionais.

Segundo  o  estatuto  da  UNILA  seus  princípios:  universalização  do
conhecimento, a liberdade de ensino e pesquisa e o respeito à ética; o
pluralismo de  ideias  e  de  pensamentos;  a  qualidade  acadêmica  com
compromisso  social;  a  defesa  dos  direitos  humanos,  da  vida  da
diversidade e  da cultura  de paz.  E  os  objetivos  são:desenvolvimento
social, político, cultural, tecnológico, e econômico, aberto à participação
da comunidade externa e articulada com instituições nacionais UNILA e
internacionais, com respeito e responsabilidade no uso e preservação
do  patrimônio  natural;  educação  bilíngue:  português  e  espanhol;
promoção da
interculturalidade;  interdisciplinaridade  no  conhecimento  e  em  suas
concepções  pedagógicas,  assim  como  o  reconhecimento  do  caráter
universal do ensino,
a pesquisa e a extensão.

“A  UNILA terá  como objetivo  ministrar  ensino  superior,  desenvolver
pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão
universitária,  tendo  como  missão  institucional  específica  formar
recursos  humanos  aptos  a  contribuir  com  a  integração  latina
americana,  com  o  desenvolvimento  regional  e  com  o  intercâmbio
cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no
Mercado Comum do Sul-MERCOSUL”.

1.5. Verificar, a partir dos dados socioeconômicos e ambientais
apresentados no PPC para subsidiar a justificativa apresentada
pela IES para a existência do curso, se existe coerência com o
contexto educacional, com as necessidades locais e com o perfil do
egresso, conforme o PPC do curso.

A  Universidade  Federal  da  Integração  Latino  America  busca  um
ambiente  multicultural  e  interdisciplinar  que  seja  capaz  de  formar
profissionais  e  pesquisadores  voltados  para  o  desenvolvimento
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Dimensão 1: Análise preliminar

econômico, social, cultural e político. O curso de Engenharia Química
justifica-se pela necessidade de formar novos profissionais capazes de
atuar, a médio e longo prazo, como agentes de formação da cidadania e
de transformação social do contexto econômico e sociopolítico em que o
curso está inserido, além de propiciar desenvolvimento e a redução de
impactos ambientais.

O egresso deverá ser apto para atuar nas indústrias de celulose e papel;
borracha  e  plásticos,  petróleo  e  petroquímica;  cerâmica;  resinas;
medicamentos; tintas; corantes; cosméticos; biotecnologia;alimentícia e
sucroalcooleira; bem como no tratamento de efluentes.

Foz do Iguaçu mantém sua economia urbana dinâmica assentada no
comércio  inter-regional,  na  produção  de  energia  e  no  turismo.  A
percepção, por parte da sociedade atual, do contexto vivido pela região,
nos últimos anos, traz, neste momento, discussões e encaminhamentos
para a superação do período de estagnação. Portanto, há por parte dos
setores organizados da sociedade local  e regional  a compreensão de
que é preciso investir em outras matrizes produtivas, para que a cidade
e  a  região  possam  desenvolver-se  tornando  o  curso  de  Engenharia
Química um atrativo importante para que novas indústrias possam se
instalar  nessa  cidade.  Assim  sendo,  o  setor  educacional  fortemente
consolidado  na  cidade  pode  alavancar  o  desenvolvimento  de  outras
matrizes produtivas, como o setor industrial, relacionado a diferentes
áreas. Por outro lado, a região carece de profissionais com uma sólida
formação  sobre  as  múltiplas  faces  que  a  temática  envolve.  Neste
sentido, entende-se que se faz necessário formar engenheiros químicos
cujo  perfil  profissional  inclua  a  temática  da  integração  e  do
desenvolvimento latino-americano em toda a sua complexidade.

O  PPC  não  apresenta  dados  regionais  que  justifiquem  o  curso
Engenharia Química. Estas informações serão solicitadas in loco.

1.6. Redigir um breve histórico da IES em que conste: a criação;
sua trajetória; as modalidades de oferta da IES; o número de polos
(se for o caso); o número de polos que deseja ofertar (se for o
caso); o número de docentes e discentes; a quantidade de cursos
oferecidos na graduação e na pós-graduação; as áreas de atuação
na extensão; e as áreas de pesquisa, se for o caso.

A  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  (UNILA)  foi
criada pela Lei nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, com a missão de
contribuir  para  a  integração  solidária  e  a  construção  de  sociedades
mais  justas  na  América  Latina  e  Caribe,  por  meio  da  geração,
transmissão,  difusão  e  aplicação  de  conhecimentos  produzidos  pela
indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão; e com a formação de
cidadãos  que,  além  de  competentes  nos  diferentes  campos  do
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Dimensão 1: Análise preliminar

conhecimento,  estejam  comprometidos  com  a  busca  de  soluções
acadêmicas, científicas e tecnológicas para os problemas da América
Latina e Caribe.

A proposta de uma universidade latino-americana surgiu na década de
1960, em reunião realizada pela União de Universidades da América
Latina (UDUAL). Na
oportunidade,  foram  estabelecidas  algumas  recomendações  às
Instituições  de  Ensino  Superior  participantes,  as  quais  se  tornariam
precursoras das ações para a integração da América Latina. Em 2006,
durante o Fórum de Educação Superior do Mercosul, os Ministros da
Educação  de  diversos  países  latino-americanos  se  comprometeram a
elaborar um projeto que viabilizasse o então chamado Espaço Regional
de  Educação  Superior  do  Mercosul,  com  o  objetivo  de  promover  a
cooperação acadêmica solidária entre os países da região. O Ministério
de  Estado  da  Educação  do  Brasil  propôs  a  constituição  de  uma
universidade multicampi, com vistas ao desenvolvimento do ensino e da
pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e à integração regional.
Essa  iniciativa  foi  denominada  Universidade  do  Mercosul.  Todavia,
devido  às  dificuldades  legais  e  operacionais,  a  proposta  não  foi
aprovada  por  dois  países  do  Mercosul  inviabilizando  a  sua
implementação.

A  primeira  proposta  foi  a  criação  do  Instituto  Mercosul  de  Estudos
Avançados  (IMEA)  que  teve  a  acolhida  unânime  dos  Ministros  de
Educação,  em  reunião  realizada  em  Assunção,  como  alternativa  à
Universidade  do  Mercosul,  cujas  atividades  estariam  focadas  na
cooperação  interuniversitária  em  nível  de  pós-graduação.
Posteriormente, por orientação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
foi decidido ampliar o escopo da proposta com novo Projeto de Lei a ser
encaminhado ao exame do Congresso Nacional que propôs a criação da
Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana,  a  ser
estabelecida em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, devido à confluência
das fronteiras do Brasil com as da Argentina e do Paraguai.

O desenho acadêmico e institucional da UNILA começou a ser esboçado
em março  de  2008,  com a  criação  da  Comissão  de  Implantação  da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (CI-UNILA) pelo
Ministro da Educação, Fernando Haddad. A CI-UNILA foi composta por
treze membros de reconhecida experiência, sendo presidida, de março
de  2008  a  julho  de  2009,  pelo  professor  Hélgio  Henrique  Casses
Trindade, titular de Ciência Política, ex-Reitor da UFRGS e membro da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e
reitor pro tempore da UNILA até julho de 2013. O trabalho produzido
pela Comissão foi reunido no livro intitulado A UNILA em construção
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Dimensão 1: Análise preliminar

(2009).

O principal desafio da Comissão foi o de subsidiar a criação de uma
universidade  pública  brasileira,  vinculada  ao  Sistema  Federal  de
Educação Superior, que assegurasse sua vocação inovadora: contribuir
para  a  integração  da  América  Latina  e  do  Caribe,  a  partir  do
conhecimento  compartilhado  e  da  cooperação  solidária  com  os
governos,  suas  instituições  educacionais  e  as  universidades  latino-
americanas. Para tanto, foi incumbida de promover estudos, reflexões,
debates nacionais e internacionais, contemplando a concepção da nova
universidade,  no  que  concerne  ao  plano  de  implantação,  estrutura
acadêmica,  critérios  para  seleção  docente  e  discente,  bem como  as
políticas de ensino, pesquisa e extensão e de cooperação internacional.

O  Projeto  de  Lei  foi  enviado  em fins  de  2007  e  tornou-se  a  Lei  nº
12.189, em 12 de janeiro de 2010, que determinou as principais áreas
de conhecimento a serem desenvolvidas pela nova Universidade que,
embora integrada ao Sistema Federal de Educação Superior, terá um
perfil  singular:  "Os  cursos  ministrados  na  UNILA  serão,
preferencialmente, em áreas de interesse mútuo dos países da América
Latina,  sobretudo  dos  membros  do  Mercosul,  com ênfase  em temas
envolvendo  exploração  de  recursos  naturais  e  biodiversidades
transfronteiriças, estudos sociais e linguísticos regionais, das relações
internacionais
e  demais  áreas  consideradas  estratégicas  para  o  desenvolvimento  e
integração".

Realizados  os  primeiros  concursos  para  docentes  e  técnico-
administrativos em educação e feita a primeira seleção de estudantes
brasileiros,  mediante  ENEM 2009,  e  dos  países  do  Mercosul  com o
apoio dos Ministérios de Educação dos respectivos governos, a UNILA
começou a funcionar com sua primeira turma de estudantes em agosto
de 2010, em sede provisória, situada na Fundação Parque Tecnológico
de Itaipu (PTI). Em reunião com o MEC, no dia 7 de dezembro de 2010,
ficou  pactuada  a  oferta  dos  seguintes  cursos:  Ciências  Biológicas-
Ecologia Biodiversidade, Ciências Econômicas: Economia, Integração e
Desenvolvimento, Ciências Agrárias, Geologia, Engenharias Farmácia,
Computação,  Arquitetura,  Artes,  Música,  Educação  Física,
Administração, Letras,
História, Formação de Professores, Geografia, Relações Internacionais,
Direito  Internacional,  Saúde  Pública,  Cinema,  Educação,  Física,
Química, Matemática e Meio Ambiente, totalizando, quando da plena
implantação da Universidade 9900 matrículas.

Desde o início das atividades, em agosto de 2010, a UNILA contava com
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Dimensão 1: Análise preliminar

seis  cursos  de  graduação:  Ciências  Biológicas:  Ecologia  e
Biodiversidade;  Ciências  Econômicas:  Economia,  Integração  e
Desenvolvimento;  Ciência  Política  e  Sociologia:  Sociedade,  Estado  e
Política  na  América  Latina;  Engenharia  de  Energias  Renováveis;
Engenharia  Civil  de  Infraestrutura;  e  Relações  Internacionais  e
Integração.  Em 2011,  mais  sete  cursos  foram criados:  Antropologia:
Diversidade Cultural Latino-Americana; Ciências da Natureza: Biologia,
Física  e  Química;  Desenvolvimento  Rural  e  Segurança  Alimentar;
História  -  América Latina;  Letras,  Artes  e  Mediação Cultural;  Letras
Expressões Literárias e Linguística e Geografia - Território e Sociedade
na América Latina. Em 2012, a UNILA ofereceu
dezesseis  cursos  de  graduação,  sendo  que,  além  dos  doze  citados
anteriormente, iniciaram-se os cursos de Saúde Coletiva; Arquitetura e
Urbanismo; Música; e Cinema e Audiovisual.

A área de pós-graduação começou a ser desenvolvida em 2011, com a
realização do curso de Especialização em Literatura Latino-Americana.
No  segundo  semestre  daquele  ano,  foi  realizado  o  curso  de
Especialização em Energias Renováveis com ênfase em Biogás. Foi o
primeiro  curso  com  módulo  à  distância  da  UNILA,  realizado  em
parceria com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI). Em 2012, a
UNILA ofertou, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP)  e  a  FPTI,  a  Especialização  em  Tecnologias  Sociais  para  a
Inclusão  Socioeconômica,  a  Democratização  Política  e  o
Desenvolvimento  Local,  curso  que  contribuiu  para  a  formação  de
recursos  humanos  para  concepção,  planejamento,  implementação,
gestão  e  avaliação  de  estratégias  para  inclusão  social  baseadas  na
produção e uso de tecnologias sociais. Em 2013, a UNILA aprovou o
Mestrado  Interdisciplinar  em Estudos  Latinoamericanos.  Ao  final  de
2012, a UNILA contava com 277 servidores, incluindo 121 professores
(efetivos e visitantes) e 156 técnico-administrativos em educação. Por
sua  vez,  o  corpo  discente  era  composto  de  1.200  estudantes,
provenientes metade do Brasil e a outra metade de todos os países da
América  do  Sul,  exceto  as  Guianas  por  razões  linguísticas,  e  ainda
alguns estudantes de El Salvador, América Central.

1.7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria
Normativa n° 12/2006).

Denominação do Curso: ENGENHARIA QUÍMICA

1.8. Indicar a modalidade de oferta.

O curso de Engenharia Química da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana é oferecido na modalidade presencial.

1.9. Informar o endereço de funcionamento do curso.

.O  endereço  de  funcionamento  do  curso  de  Engenharia  Química  da
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Universidade Federal da Integração Latino é:

Avenida  Tancredo  Neves,  6731,  Itaipu,  Foz  do  Iguaçu,  Paraná,  CEP:
85.867-900

1.10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação
do PPC.

O curso de Engenharia Química da UNILA teve sua criação aprovada
em reunião do Conselho Universitário (CONSUN) através da Resolução
no 004, de 04 de abril de 2014. No mesmo ano, foi nomeada a Comissão
de Implantação do curso de graduação em Engenharia Química, pela
Portaria  PROGRAD-UNILA  nº  032/2014,  de  14  de  maio  de  2014.  A
comissão então mencionada se tornou responsável pela elaboração dos
documentos  referentes  ao  curso.  O  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de
Graduação em Engenharia Química, descrito no documento em tela, foi
adequado  às  Diretrizes  Curriculares  dos  cursos  de  graduação  em
Engenharia (Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002), da
Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Nacional  de  Educação.
Todavia, o presente projeto tem um caráter diferenciado, na medida em
que elege, de acordo com as prioridades acadêmicas da UNILA (ensino,
pesquisa  e  extensão),  a  integração  da  América  Latina  e  o
desenvolvimento  de  seus  países  (Estatuto  da  UNILA)  como  o  tema
estruturante de suas disciplinas de diversificação de conhecimento e
das  suas  prioridades  nas  atividades  complementares  e  de  pesquisa.
Além  disso,  levará  em  conta  as  considerações  do  sistema
CREA/CONFEA, órgão responsável pela habilitação de atribuições dos
egressos no Brasil.

1.11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso (caso existam).

O curso de Engenharia Química tem matriz curricular em consonância
com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em
Engenharias (Resolução CNE/CES 11/2002).

1.12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica para cursos de licenciatura.

Não se aplica, curso de bacharelado em Engenharia Química.

1.13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o
cumprimento das recomendações, em caso de Despacho Saneador
parcialmente satisfatório.

O despacho saneador é satisfatório.

1.14. Informar os Protocolos de Compromisso, Termos de
Saneamento de Deficiência (TSD), Medidas Cautelares e Termo de
Supervisão e observância de diligências e seu cumprimento, se
houver.
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Não  há  Protocolos  de  Compromisso,  Termos  de  Saneamento  de
Deficiência  (TSD),  Medidas  Cautelares  e  Termo  de  Supervisão  e
diligências para cumprimento.

1.15. Informar o turno de funcionamento do curso.

O  turno  de  funcionamento  do  curso  de  Engenharia  Química  da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana é integral.

1.16. Informar a carga horária total do curso em horas e em
hora/aula.

O curso de Engenharia Química da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana tem Carga Horária Total de 5355 horas/aula e 4463
hora/relógio.

1.17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.

O curso de Engenharia Química da Universidade Federal da Integração
Latino-America tem tempo mínimo para integralização de dez semestres
e máximo de quinze semestres.

1.18. Identificar o perfil do(a) coordenador(a) do curso (formação
acadêmica; titulação; regime de trabalho; tempo de exercício na
IES; atuação profissional na área). No caso de CST, consideração e
descrição do tempo de experiência do(a) coordenador(a) na
educação básica, se houver.

Atualmente,  o  curso  é  coordenado  pela  Professora  Andreia  Cristina
Furtado, possui graduação em Engenharia Química pela Universidade
Federal de Uberlândia (2001), mestrado em Engenharia Química pela
Universidade Federal de Uberlândia (2004) e doutorado em Engenharia
Química  pela  Universidade  Estadual  de  Maringá  (2009).  Tem
experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Engenharia
Química,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  catálise
heterogênea,  reatores  químicos,  etanol,  reforma a  vapor,  hidrogênio,
metais nobres e reações paralelas, biodigestores e produção de biogás.
Atualmente é professor adjunto, nível III  da Universidade Federal da
Integração Latino Americana e coordenadora do curso de graduação em
Engenharia Química.
Possui regime de trabalho integral, possui mais de 6 anos de exercício
da UNILA.

1.19. Calcular e inserir o IQCD, de acordo com o item 4.9 da Nota
Técnica n° 16/2017, Revisão Nota Técnica Nº 2/2018/CGACGIES
/DAES.

Índice  de  Qualificação  do  Corpo  Docente  (IQCD):  ((5xD)+(3xM)+
(2xE)+G)/(D+M+E+G) = ((5x13)+(3x1)+(2x0)+0)/(13+1+0+0)= 4,86

1.20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor,
mestre e especialista.

São 13 doutores e 1 mestre, conforme docentes cadastrados no e-mec.
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1.21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua
estrangeira no curso, quando houver.

Estabelecido pelo artigo 126 do Regimento Geral  da UNILA, o Ciclo
Comum de  Estudos  é  parte  integrante  da  missão  da  universidade  e
obrigatório a todos os discentes
matriculados na graduação. A organização e o funcionamento do Ciclo
Comum de Estudos seguem normas próprias, aprovadas pelo Conselho
Universitário. Com duração
de três semestres e contempla as disciplinas de Línguas Portuguesa e
Espanhola.  Também são  oferecidas  as  disciplinas  LÍNGUA INGLESA
PARA  FINS  ACADÊMICOS  I  e  LÍNGUA  INGLESA  PARA  FINS
ACADÊMICOS II como optativas.

1.22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a
disciplina será obrigatória ou optativa.

As disciplinas de Libras I e Libras II são oferecidas como optativas.

1.23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras
instituições e de ambientes profissionais.

Seguindo  sua  vocação  internacional,  a  UNILA  manterá  relações
harmônicas e de cooperação com os mais diversos entes internacionais
– governamentais ou não -  em especial  aqueles que se vinculem aos
debates latino-americanos e caribenhos, firmando convênios e parcerias
de ajuda mútua.  A  UNILA prezará  pela  transparência  na  divulgação
destes  acordos  e  convênios,  por  uma  gestão  impessoal,  pública  e
universal  das  oportunidades  abertas  (inclusive  exigindo  dos  entes
parceiros o mesmo tipo de gestão), pela instrumentalização dos acordos
já firmados e pela ampliação de acordos que fortaleçam a manutenção
dos acadêmicos junto à instituição e na cidade de Foz do Iguaçu.  A
cooperação  internacional  também  poderá  estar  materializada  na
instituição sob a forma de busca de reconhecimento dos diplomas da
instituição nos países originários dos estudantes (PPC 2016).

1.24. Informar sobre a existência de compartilhamento da rede do
Sistema Único de Saúde (SUS) com diferentes cursos e diferentes
instituições para os cursos da área da saúde.

Não se aplica ao curso de bacharelado em Engenharia Química.

1.25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos.

Segundo  o  PDI  (2013-2017),  a  UNILA  acompanhará  seus  egressos
mediante  política  específica  que  permita  avaliar  seu  desempenho
quanto à integração da América Latina e Caribe nos diferentes setores
da sociedade, apontar ajustes necessários na proposta pedagógica da
universidade,  promover  sua  formação  continuada  e  a  expansão  do
projeto  da  universidade.  Para  isso,  serão  criadas  várias  formas  de
interação permanente da Universidade com seus egressos, tais como a
manutenção de um Portal do Egresso da UNILA vinculado ao sítio web
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da Universidade.

1.26. Informar os atos legais do curso (Autorização,
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do curso,
quando existirem) e a data da publicação no DOU ou, em caso de
Sistemas Estaduais, nos meios equivalentes.

O  curso  de  ENGENHARIA  QUÍMICA  (Bacharelado)  (1313156),  da
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA
(15001), foi criado por meio da Resolução nº 004/2014, de 04/04/2014.

1.27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por
visita (nesse caso, explicitar o conceito obtido) ou por dispensa.

O  curso  de  ENGENHARIA  QUÍMICA  (Bacharelado)  (1313156),  da
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA
(15001), foi criado por meio da Resolução nº 004/2014, de 04/04/2014.
A UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
(15001)  protocolou  processo  de  recredenciamento  sob  o  número
201417239, que se encontra em análise.

1.28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou
renovação de reconhecimento, se for o caso.

NSA.

1.29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e
número de vagas ociosas anualmente.

50 vagas anuais.

1.30. Indicar o resultado do Conceito Preliminar de Curso (CPC
contínuo e faixa) e Conceito de Curso (CC contínuo e faixa)
resultante da avaliação in loco, quando houver.

NSA.

1.31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver.

NSA.

1.32. Verificar o proposto no Protocolo de Compromisso
estabelecido com a Secretaria de Supervisão e Regulação da
Educação Superior (SERES), em caso de CPC insatisfatório, para o
ato de Renovação de Reconhecimento de Curso.

Não  se  aplica  pois  o  curso  está  passando  pelo  processo  de
reconhecimento.

1.33. Calcular e inserir o tempo médio de permanência do corpo
docente no curso. (Somar o tempo de exercício no curso de todos
os docentes e dividir pelo número total de docentes no curso,
incluindo o tempo do(a) coordenador(a) do curso).

3,91
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1.34. Informar o quantitativo anual do corpo discente, desde o
último ato autorizativo anterior à avaliação in loco, se for o caso:
ingressantes; matriculados; concluintes; estrangeiros;
matriculados em estágio supervisionado; matriculados em
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; participantes de projetos
de pesquisa (por ano); participantes de projetos de extensão (por
ano); participantes de Programas Internos e/ou Externos de
Financiamento (por ano).

Ingressantes: 2015 (50), 2016 (42), 2017 (40), 2018 (47) e 2019 (44)
Matriculados:  2015  (50),  2016  (91),  2017  (125),  2018  (145)  e  2019
(164)
Concluintes: não há
Estrangeiros: 2015 (25), 2016 (17), 2017 (15), 2018 (14) e 2019 (61)
Vagas ociosas: 2015 (0), 2016 (13), 2017 (29), 2018 (9) e 2019 (19)
Evasão: 2015 (3), 2016 (7), 2017 (23), 2018 (16) e 2019 (8)
Matriculados em TCC: 2015 (0), 2016 (0), 2017 (0), 2018 (0) e 2019 (2)
Matriculados em Estágio Supervisionado: 2015 (0), 2016 (0), 2017 (0),
2018 (1) e 2019 (0)
Projetos de extensão: 2015 (0), 2016 (5), 2017 (5), 2018 (12)
Projeto de ensino (monitorias): 2015 (1), 2016 (7), 2017 (8), 2018 (15)
Projetos de pesquisa (iniciação científica): 2016 (8), 2017 (9), 2018 (24)
Programas de Assistência Estudantil: 2015 (86), 2016 (146), 2017 (134),
2018 (154) e 2019 (125)

1.35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a
modalidade a distância, quando for o caso.

O curso de Engenharia Química da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana é oferecido totalmente presencial.

Dimensão 2: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,36

2.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 4

Justificativa para conceito 4:Embora o curso de engenharia
química não esteja previsto no PDI apresentado pela UNILA
(período de 2013 a 2017), as políticas institucionais de ensino,
extensão e pesquisa propostas para as outras engenharias estão
implantadas no âmbito do curso e atendem ao perfil do egresso
apresentado no PPC. Porém, no âmbito do curso, não estão
implementadas práticas inovadoras comprovadamente exitosas.

2.2. Objetivos do curso. 4

Justificativa para conceito 4:O objetivo geral do curso é formar
profissionais capazes de atuarem e contribuírem para o
desenvolvimento científico e tecnológico da Engenharia Química
no Brasil e América Latina, em concordância com a vocação da
UNILA, de ser uma Universidade comprometida com o destino das
sociedades latino-americanas, com a perspectiva futura voltada à
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criação de sociedades sustentáveis. Especificamente, a UNILA tem
como objetivo formar profissionais com atuação multidisciplinar,
capazes de gerar de novas tecnologias, considerando os aspectos
sociais, éticos e ambientais. No entanto, não foram verificadas
novas práticas emergentes na área de engenharia.

2.3. Perfil profissional do egresso. 5

Justificativa para conceito 5:O perfil profissional do egresso
consta no PPC, está de acordo com as acordo com as diretrizes
exigidas na Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
e com as competências exigidas pelo Resolução nº 218/73 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA). O perfil do egresso está de acordo com as necessidades
regionais, ou seja, pessoas que possam contribuir na integração
latino-americana e caribenha por meio de soluções democráticas
em prol da construção de sociedades justas e solidárias.

2.4. Estrutura curricular.   Disciplina de LIBRAS obrigatória
para licenciaturas e para Fonoaudiologia, e optativa para os
demais cursos (Decreto nº 5.626/2005).

5

Justificativa para conceito 5:A flexibilidade é abordada na
estrutura curricular do curso de engenharia química da UNILA de
diferentes formas que complementam a formação dos alunos: (1)
disciplinas optativas ofertadas; (2) disciplinas ofertadas pelos os
outros cursos da UNILA; disciplinas oferecidas por outras
universidades(Resolução No. 7 da Comissão de Ensino Superior da
UNILA de 23 de Julho de 2018) - destacando a possibilidade dos
alunos cursarem disciplinas ofertadas pela Universidade do Oeste
do Paraná (UNIOESTE) que funciona dentro do Parque Tecnológico
de Itaipu (PTI); (3) Atividades Complementares; (4) projetos de
pesquisa e extensão; (5) mobilidade acadêmica nacional e
internacional; (6) Projetos de sociais e cultural, como por exemplo,
o Festival Cultural de Integração e (7) articulação entre a prática e
teoria através das disciplinas práticas e estágio e (8) disciplinas
que ampliam a formação profissional - línguas Espanhola e
Português, Fundamentos da América Latina, Inovação e
Empreendedorismo e Libras como optativa. Dessa forma, o aluno
terá a capacidade de comunicação básica em língua estrangeira
moderna e conhecimentos em filosofia e epistemologia que lhe
ajudarão a compreender a realidade e iniciar atividades de
investigação científica. Também conhecerá o panorama cultural,
social, ambiental, econômico, político, científico e tecnológico da
América Latina e Caribe. Além de garantir, a interdisciplinariedade
dos conteúdos que permite a formação de um egresso criativo,
autônomo e capaz propor e desenvolver projetos de relevância
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tecnológica e social. Acessibilidade metodológica: foi verificado as
reunião com os docentes que as atividades diversificam as
atividades para atender as formas de aprendizado, quando
necessário disponibilizam maior tempo para atividades e que as
atividades práticas são adaptadas. Por exemplo, alguns
laboratórios possuem bancadas rebaixadas para atender alunos
cadeirantes. Os computadores possuem ferramentas de contrastes
e ampliadores de fonte. Além disso, a Basis Enciclo possui
tradução para diferentes línguas para todo acervo bibliográfico. No
momento da visita, o curso de engenharia química não tinha
nenhum aluno com necessidade metodológica diferenciada, porém
a UNILA tem um Núcleo de Apoio à Acessibilidade e Inclusão
(Resolução No. 11 de 14 Julho de 2014 da Comissão Superior de
Ensino) que promove as ações necessárias para garantir a
acessibilidade arquitetônicas, comunicacionais, educacionais e
atitudinais. A carga horária total de 5236 horas é compatível com o
perfil de egresso proposto no PPC e evidencia a articulação da
teoria com a prática e explicita claramente a articulação entre os
componentes curriculares no percurso de formação. Como
elementos comprovadamente inovadores, podem ser citados o foco
na formação para o desenvolvimento da cidadania nos países da
América Latina e Caribe. O curso de Engenharia Química, grau
bacharelado, apresenta uma estrutura curricular abrangente, em
consonância com a legislação geral e específica, visando atender
às necessidades impostas pelo perfil do profissional. Com base nas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em
Engenharias (Resolução CNE/CES 11/2002) e no Regimento Geral
da Universidade, os componentes curriculares são compostos por:
Núcleo de Conteúdos Básicos, Profissionalizantes e Específicos,
Ciclo Comum de Estudos, além das Disciplinas Optativas, do
Estágio Supervisionado, do Trabalho de Conclusão e Atividades
Complementares.

2.5. Conteúdos curriculares. 5

Justificativa para conceito 5:Os conteúdos curriculares dos
núcleos básico e profissional estão de acordo com a Resolução
CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação e com as
competências exigidas pelo Resolução nº 218/73 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e
promovem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do
egresso proposto no PPC. A carga horária em horas-relógio das
disciplinas são adequadas as ementas propostas e de acordo com
as bibliografias propostas. O Núcleo de Apoio à Acessibilidade e
Inclusão (Resolução No. 11 de 14 Julho de 2014 da Comissão
Superior de Ensino) trabalham em conjunto com os docentes e
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discentes para promover acessibilidade metodológica. As
disciplinas de Fundamentos de America Latina (I a IV), Direito
para Engenharia e Ética e Ciência abordam os conteúdos de
direitos humano, relações étnico-raciais e o ensino de história e
cultura afro-brasileira, africana e indígena. A disciplina de Gestão
e Tratamento de Efluentes aborda os conteúdos pertinentes às
políticas de educação ambiental. As disciplinas de línguas
espanhola e português, Fundamentos de America Latina, Inovação
e Empreendedorismo, Introdução a Engenharia de Segurança do
Trabalho, Direito para Engenharia e Engenharia de Alimentos
diferenciam o curso dentro da área profissional e induzem o
contato com conhecimento recente e inovador.

2.6. Metodologia. 4

Justificativa para conceito 4:A metodologia está de acordo com
as acordo com as diretrizes exigidas na Resolução CNE/CES nº 11,
de 11 de março de 2002 da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação e atende atende ao
desenvolvimento de conteúdos e às estratégias de aprendizagem.
Os docentes realizam atividades contínuas e diagnósticas de
recuperação de ensino. Essas atividades de recuperação são
oferecidas ao longo do semestre letivo ou entre os períodos letivos.
O docente tem autonomia para definir as atividades de
recuperação, duração e avaliação. São consideradas atividades de
recuperação de ensino, dentre outras: listas de exercícios, estudos
de caso, grupos de estudos, seminários, atendimento
individualizado, oficinas de aprendizagem, atividades de monitoria,
provas e artigo. (Resolução No. de 23 de Julho de 2018 que
estabelece as Normas de Graduação da UNILA). Aos discentes são
assegurados à acessibilidade metodológica também é garantida na
Norma de Graduação, como por exemplo a oferta de disciplinas em
períodos de férias e regime de exercícios domiciliares. A
metodologia baseada na relação entre a teoria e prática estimula e
desenvolve a autonomia dos discente. No entanto, não foram
verificadas metodologias claramente inovadoras e embasadas em
recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da
área.

2.7. Estágio curricular supervisionado. Obrigatório para
cursos cujas DCN preveem o estágio supervisionado. NSA
para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que
não esteja previsto nas DCN).

4

Justificativa para conceito 4:O Estágio Supervisionado é uma
disciplina obrigatória do Projeto Pedagógico do Curso de
Engenharia Química da UNILA e será Coordenado pelo
Coordenador de Estágio do curso e regido por regulamento

about:blank

20 of 37 17/06/2019 16:46



Dimensão 1: Análise preliminar

próprio, em conformidade com a Resolução CNE/CES 11/2002 e
com as normativas da UNILA. Contempla carga horária adequada,
igual a 255 horas/aula (PPC 2016, pág. 100). O estágio do aluno é
orientado por um professor orientador do curso ou áreas afins,
deve resultar em um trabalho escrito com conteúdo que
caracterize a abordagem de problemas tipicamente de Engenharia
Química, considerando as competências previstas no perfil do
egresso. O estágio deverá ser cumprido preferencialmente no
último semestre do curso, podendo, entretanto, ser adiantado caso
o aluno tenha cumprido os pré-requisitos e tenha a anuência do
Coordenador de Estágio do curso. A IES já possuem convênio com
várias empresas da região e nacionais para possibilitar a
realização dos estágios pelos alunos.

2.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede
de escolas da Educação Básica.   Obrigatório para
licenciaturas. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de bacharelado em
Engenharia Química.

2.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e
prática.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais
cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA.

2.10. Atividades complementares.   Obrigatório para cursos
cujas DCN preveem atividades complementares. NSA para
cursos que não contemplam atividades complementares no
PPC (desde que não esteja previsto nas DCN).

4

Justificativa para conceito 4:As atividades complementares
estão explanadas e contemplam adequadamente temas
multidisciplinares e temas relativos a formação geral e específica
do discente. A carga horária estabelecida no PPC 2016 (pág. 96) é
igual a 204 h, está de acordo com RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE
11 DE MARÇO DE 2002. As Atividades Complementares são
classificadas, conforme sua natureza, em diferentes categorias:
Atividades de complementação da formação social, humana e
cultural (60h); Atividades de cunho comunitário e de interesse
coletivo (60h) e Atividades de iniciação científica e de formação
profissional (180h).

2.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).   Obrigatório
para cursos cujas DCN preveem TCC. NSA para cursos que
não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto
nas DCN).

5
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Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão do Curso
de Engenharia Química da UNILA esta contemplado no PPC do
curso (PPC 2016, pág. 93), e divide-se em dois componentes, a
serem cursados em dois semestres consecutivos: Trabalho de
Conclusão de Curso I (TCC I), disciplina com 02 créditos, cujo
objetivo é a elaboração de um plano de trabalho completo, com
tema, objetivo, justificativa, metodologia, resultados esperados,
bem como a escolha do docente orientador; Trabalho de Conclusão
de Curso II (TCC II), atividade curricular com 12 créditos, que
consiste na elaboração, conclusão e defesa do trabalho de
conclusão de curso. O trabalho elaborado neste componente
deverá seguir o plano de trabalho aprovado na disciplina TCC I. Foi
verificado durante a visita que os TCCs são disponibilizados nos
repositório institucionais próprios, acessível pela internet.

2.12. Apoio ao discente. 5

Justificativa para conceito 5:A UNILA promove diversas ações
significativas de apoio ao discente, desde o seu ingresso na
instituição por meio de concessão de auxílios emergenciais por
meio de Editais (auxilio moradia, alimentação e transporte), como
também durante todo o seu percurso formativo (bolsas de
monitoria, pesquisa, ensino e extensão), contando com o Setor de
Assistencia Estudantil, que abrange os serviços técnicos,
administrativos e psicopedagógico de auxílio, orientação e apoio
aos discentes. O IES conta com programa de internacionalização
dos cursos de graduação (por meio de edital), no qual seus alunos
podem participar de programas de intercâmbio em outros países .
Não foram evidenciadas outras ações comprovadamente exitosas.

2.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e
externa.

5

Justificativa para conceito 5:A avaliação dos cursos de
graduação são realizadas semestralmente por meio da Comissão
Própria de Avaliação (CPA), constituída por representantes do
corpo docente, discente, do quadro de funcionários técnicos-
administrativo e por representante da sociedade civil. Os relatórios
das autoavaliações são disponibilizados à comunidade em geral por
meio do site institucional do UNILA, sendo que os resultados são
apropriados para o aprimoramento contínuo das condições de
infraestrutura e pedagógica. No tocante à avaliação externa dos
alunos, o curso de Engenharia Química ainda não passou pelo
ENADE. Durante as reuniões foi evidenciado resultados derivados
de reivindicações da comunidade acadêmica por meio da CPA,
como: a implantação da cozinha comunitária, centro de
convivência, monitoria e reajustamento de carga horária.

2.14. Atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que NSA
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ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade
a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016).

Justificativa para conceito NSA:O curso de bacharelado em
Engenharia Química é ofertado totalmente presencial.

2.15. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às
atividades de tutoria.   Exclusivo para cursos que ofertam
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a
distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de bacharelado em
Engenharia Química é ofertado totalmente presencial.

2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no
processo ensino-aprendizagem.

5

Justificativa para conceito 5:As tecnologias de informação e
comunicação são utilizadas de maneira adequada na execução do
projeto pedagógico do curso de Engenharia Química, garantindo a
acessibilidade digital e a interatividade por meio de rede "wireless"
de acesso à internet, da disponibilização de laboratório de
informática exclusivo para alunos e do acesso pelos discentes às
licenças de software comerciais. Foi relatado pelos discentes e
docentes que softwares livres e gratuitos são utilizados em
algumas disciplinas específicas do curso. A IES possui um
ambiente virtual de aprendizagem (SIGAA e MOODLE) que
possibilita a criação e o acesso a conteúdo e recursos didáticos
"on-line" para personalizar a formação pedagógica de acordo com
os diferentes estilos de aprendizagem dos discentes e proporcionar
experiências diferenciadas de aprendizagem.

2.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo
para cursos que ofertam disciplinas (integral ou
parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria
nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de bacharelado em
Engenharia Química não utiliza ambiente virtual de aprendizado.

2.18. Material didático.   NSA para cursos que não
contemplam material didático no PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O PPC do curso de bacharelado
em Engenharia Química não contempla material didático.

2.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos
processos de ensino-aprendizagem.

4
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Justificativa para conceito 4:Na UNILA grande parte da
normativa de avaliação está regida pela RESOLUÇÃO COSUEN N°
07 DE 23 DE JULHO DE 2018, que estabelece as Normas de
Graduação da Universidade Federal da Integração Latino
Americana (UNILA). Entretanto os cursos e professores tem
liberdade em certa medida para definir estratégias de avaliação.
No curso se confere esta liberdade e autonomia docente também
no processo de avaliação. Os procedimentos de acompanhamento e
de avaliação estão definidos no PPC 2016 (pag. 21), permitindo o
desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e
efetiva, e resultam em informações sistematizadas e
disponibilizadas aos estudantes. Entretanto, não se observou nem
no PPC nem na visita a adoção de ações ou mecanismos que
assegurem a melhoria do processo de aprendizagem. Dentre essa
ações poderiam ser mencionadas a adoção de metodologias ativas
de aprendizagem, de incorporação do processo de autoavaliação
entre os alunos e de desenvolvimento de aprendizagem baseada
em projetos.

2.20. Número de vagas. 2

Justificativa para conceito 2:O curso de engenharia química foi
criado pela Resolução No. 004 de 04 de abril de 2014 do Conselho
Universitário da Universidade Federal da Integração Latino
Americana com 50 vagas, no entanto não foi apresentado estudos
quantitativos que comprovam adequação do corpo docente e
condições de infraestrutura. O curso tem apenas quatro docentes
efetivos com formação em bacharelado em engenharia química.
Conforme relatado pelos discente, o reduzido número de
professores com formação específica, compromete a gestão do
curso porque os professores são sobrecarregados. O mesmo foi
evidenciado na reunião com os docentes. Também foi relatado que
as atividades de orientação em pesquisa (IC) nas áreas de
específicas são prejudicadas. Evidenciando, que o corpo docente
reduzido pesa negativamente no princípio da indissociabilidade das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2.21. Integração com as redes públicas de ensino.  
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos que não
contemplam integração com as redes públicas de ensino no
PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, curso de
bacharelado em Engenharia Química.

2.22. Integração do curso com o sistema local e regional de
saúde (SUS).   Obrigatório para cursos da área da saúde que
contemplam, nas DCN e/ou no PPC, a integração com o
sistema local e regional de saúde/SUS.

NSA
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Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, curso de
bacharelado em Engenharia Química.

2.23. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde.  
Obrigatório para cursos da área da saúde que contemplam,
nas DCN e/ou no PPC, a integração com o sistema local e
regional de saúde/SUS.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, curso de
bacharelado em Engenharia Química.

2.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.  
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica, curso de
bacharelado em Engenharia Química.

Dimensão 3: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,67

3.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 5

Justificativa para conceito 5:O Núcleo Docente Estruturante do
curso de Engenharia Química da UNILA possui 6 membros de
acordo com a Portaria PROGRAD Nº.047/2017 de 17 de outubro de
2017, todos graduados e doutores na área, de regime integral com
dedicação exclusiva; sendo o seu presidente a coordenadora do
Curso de Engenharia Química Prof. Andréia Cristina Furtado. Foi
verificado por meio das atas que são realizadas reuniões
frequentes para atualização do PPC e análise dos processos de
avaliação de aprendizagem na formação dos discentes,
considerando as Diretrizes Nacionais para os cursos de Engenharia
(Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/2002) e demandas regionais
e mundiais. Outro aspecto muito positivo é que mais de 50% dos
membros do DNE atual estão presente desde o primeiro ato
regulatório.

3.2. Equipe multidisciplinar.   Exclusivo para cursos que
ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade
a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA.

3.3. Atuação do coordenador. 5

Justificativa para conceito 5:O regime de trabalho da
coordenador é de tempo integral e dedicação exclusiva, que
permite uma participação efetiva no atendimento das demandas do
curso de Engenharia de Química da UNILA, ao NDE, ao colegiado
e aos discentes. O plano de ação da coordenação é elaborado no
NDE e aprovado no colegiado. A CPA avalia o desempenho do
curso e do coordenadores, os resultados dos indicadores avaliados
são divulgados e disponíveis aos discentes e docentes. Os
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resultados são utilizados para promover melhorias, fato que foi
destacado positivamente pelos alunos na reunião. A gestão do
curso proporciona o desenvolvimento e a integração do trabalho
dos docentes, conforme verificado nos diferentes projetos de
extensão e pesquisa, e nas reuniões com discentes e docentes.

3.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 5

Justificativa para conceito 5:O regime de trabalho da
coordenador é de tempo integral e dedicação exclusiva, que
permite uma participação efetiva no atendimento das demandas do
curso de Engenharia de Química da UNILA, ao NDE, ao colegiado
e aos discentes, como foi observado e relatado durante a visita. O
plano de ação da coordenação é elaborado no NDE e aprovado no
colegiado. A CPA avalia o desempenho do curso e do
coordenadores, os resultados dos indicadores avaliados são
divulgados e disponíveis aos discentes e docentes. Os resultados
são utilizados para promover melhorias, fato que foi destacado
positivamente pelos alunos na reunião. A gestão do curso
proporciona o desenvolvimento e a integração do trabalho dos
docentes, conforme verificado nos diferentes projetos de extensão
e pesquisa, e nas reuniões com discentes e docentes. O
coordenador exerce importante papel de liderança junto aos
colegiados (NDE e colegiado de curso), à direção, ao corpo docente
e discentes de forma harmônica, pró-ativa e colaborativa.

3.5. Corpo docente. 5

Justificativa para conceito 5:No curso de Engenharia Química
da UNILA já atuaram mais de 75 docentes até agora, conforme
registro no e-emec, sendo 6 professores, com graduação específica
na área, responsáveis pelas disciplinas específicas do curso. Mais
de 83% do corpo docente possui doutorado, todos atuando no
regime integral e de dedicação exclusiva. A experiência e formação
permite ao corpo docente fomentar o raciocínio crítico com base
no conteúdo da matriz curricular e bibliografia atualizada, abordar
a sua relevância para exercício da profissão de engenheiro, além
de trabalhar com artigos científicos relacionados as disciplinas e
perfil do egresso. O corpo docente do curso vem incentivando e
desenvolvendo projetos de pesquisa e de extensão, inclusive
participando dos programas institucionais de bolsas de monitoria,
pesquisa e extensão (Editais publicados na página da UNILA),
como evidenciado durante a visita. O corpo docente da Engenharia
possui um Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPQ - Integração
Latino Americana em Engenharia Química.

3.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
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Justificativa para conceito 5:No curso de Engenharia Química
da UNILA já atuaram mais de 75 docentes até agora, conforme
registro no e-emec, sendo 6 professores, com graduação específica
na área, responsáveis pelas disciplinas específicas do curso. Mais
de 83% do corpo docente possui doutorado, todos atuando no
regime integral e de dedicação exclusiva. A experiência e formação
permite ao corpo docente fomentar o raciocínio crítico com base
no conteúdo da matriz curricular e bibliografia atualizada, abordar
a sua relevância para exercício da profissão de engenheiro, além
de trabalhar com artigos científicos relacionados as disciplinas e
perfil do egresso. O corpo docente atende a demanda de trabalho
administrativo, planejamento didático e participação do colegiado
satisfatoriamente, tendo sido destacado pelos discentes a
disponibilidade de atendimento individual e o empenho para
desenvolver atividades que melhorem o processo de ensino e
aprendizado. Foi evidênciado durante a visita que o registro
individual das atividades docente é realizado pelo por meio de uma
plataforma virtual (UNILA - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas) visando o planejamento e
aprimoramento da gestão acadêmica.

3.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a
experiência no exercício da docência superior. NSA para
cursos de licenciatura.

5

Justificativa para conceito 5:O corpo docente possui experiência
profissional fora do magistério, o que permite contextualizar o
aprendizado com problemas práticos, assim como demonstrar a
aplicação dos conteúdos da matriz curricular e avaliar as
atribuições e competências da profissão, conforme previstas no
PPC. Durante as reuniões constatou-se a compreensão e aplicação
da interdisciplinaridade no contexto laboral.

3.8. Experiência no exercício da docência na educação básica.
  Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA.

3.9. Experiência no exercício da docência superior. 4

Justificativa para conceito 4:Mais de 60% do corpo docente do
curso de Engenharia Química da UNILA possui experiência no
magistério superior de pelo menos 5 anos. A experiência e
formação possibilita ao corpo docente identificar dificuldades,
expor conteúdos contextualizados de acordo com as
especificidades de cada turma, como relatado pelos alunos durante
as reuniões. Diagnósticos sobre o desempenho dos discentes são
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realizados continuamente para avaliar a prática docente e também
para desenvolver novas formas de trabalho, adequação da cargas
horária de disciplinas; alteração sistema de pré-requisitos de
disciplinas para horas integralizadas. Por outro lado, não se
observou reconhecida produção para a maioria dos docentes e,
consequentemente, liderança em sua área de pesquisa.

3.10. Experiência no exercício da docência na educação a
distância.   NSA para cursos totalmente presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de Engenharia Química
da UNILA é ofertado totalmente presencial.

3.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a
distância.   NSA para cursos totalmente presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de Engenharia Química
da UNILA é ofertado totalmente presencial e não utiliza ambiente
virtual aprendizagem.

3.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 5

Justificativa para conceito 5:O colegiado do curso foi instituído,
primeiramente, pela PORTARIA PROGRAD/UNILA nº 008/2016 e
foi atualizado pela PORTARIA PROGRAD-UNILA Nº.023/2018, DE
19 DE ABRIL DE 2018, que designa os membros do atual colegiado
do curso. O colegiado segue calendário de reuniões ordinárias
periódicas mensais, além disso são realizadas reuniões
extraordinárias sempre que necessário. As reuniões são
registradas por atas, seguindo a ordem do dia, primeiro os
informes, seguidos dos pontos de pauta. Os pontos deliberativos
são colocados em votação, sendo aprovada a decisão com maior
número de votos. A ata é lida ao final da reunião, ou em reunião
subsequente, assinada pela presidente e secretário do colegiado.
As atas são arquivadas física e digitalmente em pastas específicas,
tanto na sala da coordenação como no site da Unila, dentro da aba
documentos, no curso de Engenharia Química. As decisões das
ações necessárias e dos processos discutidos na reunião são
encaminhadas para os setores responsáveis para que sejam
implementadas e finalizadas. O colegiado trata de assuntos como
concursos, eventos, deliberação de propostas acadêmicas do NDE,
estrutura da matriz curricular, dificuldade de ensino-
aprendizagem, e infraestrutura. Existe igualmente o colegiado de
centro interdisciplinar que é o órgão que agrupa docentes das
quatro engenharias do ILATIT onde se discutem assuntos mais
abrangentes. Conforme os registros em atas, o colegiado reune-se
com frequência. O colegiado do curso de Engenharia Química
possui como presidente o Coordenador do curso. O trabalho do
colegiado é avaliado internamente pelas CPA e os indicadores são
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divulgados no relatório final. Os resultados desses indicadores são
utilizados para aprimorar as práticas de gestão.

3.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.  
NSA para cursos totalmente presenciais.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de Engenharia Química
da UNILA é ofertado totalmente presencial e não utiliza ambiente
virtual de aprendizagem.

3.14. Experiência do corpo de tutores em educação a
distância.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de Engenharia Química
da UNILA é ofertado totalmente presencial.

3.15. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso
– e a distância), docentes e coordenadores de curso a
distância.   Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância
(conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de Engenharia Química
da UNILA é ofertado totalmente presencial e não utiliza ambiente
virtual aprendizagem.

3.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 3

Justificativa para conceito 3:Pelo menos 50% dos professores
possuem no mínimo quatro produções nos últimos 3 anos.

Dimensão 4: INFRAESTRUTURA 4,11

4.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 3

Justificativa para conceito 3:A Universidade Federal da
Integração Latino-Americana possui várias salas de professores de
tempo integral. O ambiente é equipado com mesas, cadeiras,
acesso à internet via wifi, atendendo as necessidades
institucionais. São salas iluminadas e confortáveis que garantem a
privacidade para uso dos recursos. Na reunião foi relatado pelos
professores e também verificado durante a visita que a IES não
oferece espaços destinadas exclusivamente para atendimento
individual. Todas as salas são coletivas, sendo alocados 3 a 4
professores em salas de 15 a 20 m2.

4.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 3

Justificativa para conceito 3:A coordenadora do curso de
Engenharia Química possui sala específica de trabalho em um
ambiente compartilhado com as coordenações de outros cursos
ofertados na IES. O ambiente é confortável, bem iluminado e
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viabiliza as ações acadêmico-administrativas, ofertando
equipamentos e infraestrutura tecnológica necessária para o
atendimento das necessidades institucionais. Foi verificado
durante a visita que a IES não oferece espaços destinadas
exclusivamente para atendimento individual ou em grupo com
privacidade. Em salas de tamanho variando entre 15 a 20 m2 são
alocados até 3 professores. No entanto, não houve evidencia do
uso de infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilite
formas distintas de trabalho.

4.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui
espaço de trabalho individual para todos os docentes do
curso.

5

Justificativa para conceito 5:Os professores do curso de
Engenharia química da UNILA contam com salas coletivas que
viabilizam as suas atividades de forma adequada, contam com
acessibilidade e recursos de tecnologias da informação. Todas as
sala contém mesa, cadeiras, computador, armários individuais e
acesso livre a internet. Há impressoras destinadas ao uso comum
dos docentes, localizadas próximo as suas salas. O IES conta com
apoio administrativo, em tempo integral para auxiliar no
atendimento às demandas dos professores e suporte de TI. Nas
salas são destinados mobílias para guarda de materiais em
segurança. A IES oferece espaços para descanso e realização de
atividades de lazer.

4.4. Salas de aula. 4

Justificativa para conceito 4:As salas de aula atendem às
necessidades institucionais e do curso, a manutenção da
infraestrutura é de responsabilidade do setor de manutenção do
Parque Tecnológico de Itaipu, já a manuntenção dos equipamentos
da tecnologia da informação e comunicação é de responsabilidade
da UNILA. As salas são limpas, climatizadas e confortáveis;
equipadas com projetor, espaço para portadores de necessidades
especiais, equipamento de ar condicionado, carteiras para os
discentes, cadeira e mesa para o professor. As salas permitem
desenvolver diferentes situações de ensino-aprendizagem, por
outro lado não foi evidenciado recursos comprovadamente
exitosos.

4.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5

Justificativa para conceito 5:Existem três laboratórios de
informática com capacidade para 25 alunos cada um que são
utilizados durante as aulas e também para alguma atividade ou
projeto onde há o acompanhamento de um professor. Existe sinal
de internet wifi em todas as dependências da Universidade, a qual
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é amplamente utilizada pelos alunos. Os laboratórios de
informática possuem ótimo espaço físico, conforto, boa
estabilidade e velocidade de acesso a internet, e quantidade de
equipamentos suficientemente para atender o quantitativo de
alunos da instituição. Todas os computadores passam por
manutenção periódica pela equipe de TI da instituição e seus
hardware e softwares são atualizados. O curso utiliza softwares
(específicos da área de engenharia química) livres, conforme
relatado pelo docentes e discentes. Ainda, os equipamentos de
informática e servições de internet são avaliados pelos usuários
por meio da CPA, conforme constado nos documentos.

4.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5

Justificativa para conceito 5:O acervo físico da biblioteca da
UNILA encontra-se tombado e informatizado. O acervo virtual,
Enciclo, no momento da visita estava em processo de
recontratação, conforme documentação apresentada (Processo
23422.014453/2018-39) aguardando assinatura. O acervo virtual
Mienciclo foi descontinuado, no entanto os e-books desse acervo
são de acesso vitalício. O acervo básico é atual e adequado às
disciplinas e conteúdos propostos no PPC. As quantidades de
exemplares dos títulos são compatíveis com o número de vagas
ofertados. A biblioteca tem acesso a base da capes de periódicos
especializados que suplementam os conteúdos administrados. O
NDE, com colaboração de todos os docentes, gerencia o acervo e
adotam plano de contingência para garantir o acesso aos usuários.

4.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC).  
Considerar o acervo da bibliografia complementar para o
primeiro ano do curso (CST) ou para os dois primeiros anos
(bacharelados/licenciaturas).

5

Justificativa para conceito 5:O acervo físico da biblioteca da
UNILA encontra-se tombado e informatizado. O acervo virtual,
Enciclo, no momento da visita estava em processo de
recontratação, conforme documentação apresentada (Processo
23422.014453/2018-39) aguardando assinatura. O acervo virtual
Mienciclo foi descontinuado, no entanto os e-books desse acervo
são de acesso vitalício. O acervo complementar é atual e adequado
às disciplinas e conteúdos propostos no PPC. As quantidades de
exemplares dos títulos são compatíveis com o número de vagas
ofertados. A biblioteca tem acesso a base da capes de periódicos
especializados que suplementam os conteúdos administrados. O
NDE, com colaboração de todos os docentes, gerencia o acervo e
adotam plano de contingência para garantir o acesso aos usuários.

4.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para
cursos que não utilizam laboratórios didáticos de formação 4
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básica, conforme PPC.

Justificativa para conceito 4:Os laboratórios didáticos de
formação básica atendem de forma satisfatória o PPC do curso de
Engenharia Química da UNILA. Há nos Laboratórios Básicos
(Laboratório de Química e Laboratório de Física) respectivas
normas de funcionamento, utilização e segurança, nos quais
atendem aos aspectos relacionados a adequação curricular,
acessibilidade, utilização de equipamentos e disponibilidade de
insumos. Vale ressaltar que a IES possui almoxarifado de
reagentes químicas e casa própria externa para armazenar
temporiariamente resíduos químicos gerados nos laboratórios.
Avaliações em relação as demandas são realizadas periodicamente
pela instituição por meio da CPA.

4.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA
para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de
formação específica, conforme PPC.

3

Justificativa para conceito 3:Da avaliação in loco, através do
levantamento de informações, foi verificado que existe um
laboratório específico de engenharia química para realização das
práticas das disciplinas relacionadas às seguintes áreas:
eletrotécnica, química analítica, química orgânica, fenômenos de
transporte; operações unitárias de troca de calor; termodinâmica;
controle e instrumentação. Também tem laboratórios de pesquisas
e laboratórios de apoio (usinagem e solda). Não há
laboratórios/equipamentos relacionados aos conteúdos das
disciplinas de Fenômenos de Transporte de Massa, Engenharia das
Reações, Operações Unitárias I e III. Não contemplando
totalmente as disciplinas de Laboratório de Engenharia Química I,
III e IV. Os laboratórios da UNILA são normatizados, conforme
verificado na INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2019, DE 10 DE
JANEIRO DE 2019. Em reuniões, os discentes relataram a
necessidade de aquisição de equipamentos relacionados à
engenharia química. Os laboratórios possuem apoio técnico,
iluminação, eletricidade, estrutura, ar condicionado, mobiliários,
acústica e ventilação adequadas, assim como a segurança. Os
mobiliários e equipamentos empregados nos laboratórios
encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento.

4.10. Laboratórios de ensino para a área de saúde.  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que
contemplado no PPC e DCN. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

4.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os
NSA
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cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC.
NSA para os demais cursos.

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

4.12. Unidades hospitalares e complexo assistencial
conveniados.   Obrigatório para os cursos da área de saúde,
desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

4.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde,
desde que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

4.14. Processo de controle de produção ou distribuição de
material didático (logística).   NSA para cursos que não
contemplam material didático no PPC.

NSA

Justificativa para conceito NSA:O curso de engenharia química
da UNILA não contempla material didático.

4.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades
jurídicas reais.   Obrigatório para Cursos de Direito, desde
que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

4.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).   Obrigatório para
todos os cursos que contemplem, no PPC, a realização de
pesquisa envolvendo seres humanos.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

4.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).  
Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a
utilização de animais em suas pesquisas.

NSA

Justificativa para conceito NSA:Não se aplica curso de
bacharelado em Engenharia Química.

Dimensão 5: Considerações finais.

5.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.

MATEUS GUIMARAES DA SILVA
Karina Arruda Almeida

5.2. Informar o número do processo e da avaliação.

Número do processo: 201817584
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Número da avaliação: 148593

5.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato
em caso de divergência).

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
Enfereço:  Av.  Tancredo  Neves,  6.731,  Bairro:  Itaipu,  Foz  do  Iguaçu,
Paraná, CEP: 85867-900

5.4. Informar o ato autorizativo.

O  curso  de  ENGENHARIA  QUÍMICA  (Bacharelado)  (1313156),  da
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA
(15001), foi criado por meio da Resolução nº 004/2014, de 04/04/2014.

5.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número
de vagas atuais.

Curso  de  Graduação  em  Bacharelado  em  Engenharia  Química,
modalidade presencial, atualmente ofertando 50 vagas anuais.

5.6. Explicitar os documentos usados como base para a avaliação
(PDI e sua vigência; PPC; relatórios de autoavaliação - informar se
integral ou parcial; demais relatórios da IES).

Lei de criação da UNILA Lei 12.189, de 12 de janeiro de 2010.
Estatuto e Regimento Geral da UNILA
Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2017
Regulamento: Graduação Normas de graduação; Atividades Acadêmicas
Complementares; Estágio; TCC e Monitoria
Política de Pesquisa e Extensão
Plano de Manutenção do Acervo da Biblioteca
Manual de normas de trabalhos da UNILA
Sistema de empréstimo e consulta na Biblioteca
Contrato de acesso (ininterrupto) do acervo virtual 2016, 2017 e 2018
Documentos  da  CPA:  Portaria  de  criação;  Instrumento  de  avaliação;
Portaria de composição e Atas de reuniões.
Convênios e parcerias institucionais
Documentos do Curso: Resolução/Portaria de criação e Funcionamento;
Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC);  Portaria  de  nomeação  do
coordenador de curso.
Documentos  do  Colegiado  de  Curso:  Regulamento  do  Colegiado;
Portaria de composição e Atas das reuniões
Documentos do NDE: Regulamento do NDE, Portaria de composição e
Atas das reuniões
Atas de reuniões
Planos Individuais de Trabalho Docente

5.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.

Dimensão 1: A Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA) tem por missão institucional formar recursos humanos aptos a
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contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento
regional  e  com  o  intercâmbio  cultural,  científico  e  educacional  da
América Latina. O perfil profissional do egresso consta no PPC, está de
acordo  com  as  acordo  com  as  diretrizes  exigidas  na  Resolução
CNE/CES nº  11,  de  11  de  março  de  2002  da  Câmara  de  Educação
Superior  do Conselho Nacional  de Educação e com as competências
exigidas pelo Resolução nº 218/73 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA). A UNILA promove diversas ações
significativas de apoio ao discente, desde o seu ingresso na instituição
por meio de concessão de auxílios emergenciais por meio de Editais
(auxilio moradia, alimentação e transporte), como também durante todo
o  seu  percurso  formativo  (bolsas  de  monitoria,  pesquisa,  ensino  e
extensão), contando com o Setor de Assistência Estudantil, que abrange
os  serviços  técnicos,  administrativos  e  psicopedagógico  de  auxílio,
orientação e apoio aos discentes. O IES conta ainda com programa de
internacionalização dos cursos de graduação (por meio de edital),  no
qual  seus alunos podem participar de programas de intercâmbio em
outros países.

Dimensão 2: O Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia
Química da UNILA possui 6 membros, todos graduados e doutores na
área,  de  regime  integral  com  dedicação  exclusiva;  sendo  o  seu
presidente  a  coordenadora  do  Curso  de  Engenharia  Química  Prof.
Andréia  Cristina  Furtado.  Foi  verificado  por  meio  das  atas  que  são
realizadas reuniões frequentes para atualização do PPC e análise dos
processos  de avaliação de aprendizagem na formação dos discentes,
considerando  as  Diretrizes  Nacionais  para  os  cursos  de  Engenharia
(Resolução CNE/CES nº  11,  de  11/03/2002)  e  demandas  regionais  e
mundiais.  Outro  aspecto  muito  positivo  é  que  mais  de  50%  dos
membros do DNE atual estão presente desde o primeiro ato regulatório.
O regime de trabalho da coordenador é de tempo integral e dedicação
exclusiva,  que  permite  uma participação  efetiva  no  atendimento  das
demandas do curso de Engenharia de Química da UNILA, ao NDE, ao
colegiado  e  aos  discentes.  O  corpo  docente  possui  experiência
profissional  fora  do  magistério,  o  que  permite  contextualizar  o
aprendizado  com  problemas  práticos,  assim  como  demonstrar  a
aplicação dos conteúdos da matriz curricular e avaliar as atribuições e
competências  da  profissão,  conforme  previstas  no  PPC.  Durante  as
reuniões  constatou-se  a  compreensão  e  aplicação  da
interdisciplinaridade no contexto laboral. O colegiado do curso segue
calendário de reuniões ordinárias periódicas mensais,  além disso são
realizadas reuniões extraordinárias sempre que necessário. As reuniões
são  registradas  por  atas,  seguindo  a  ordem  do  dia,  primeiro  os
informes, seguidos dos pontos de pauta.
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Dimensão 3: A Universidade Federal da Integração Latino-Americana
possui  várias  salas  de  professores  de  tempo integral.  O  ambiente  é
equipado com mesas, cadeiras, acesso à internet via wifi, atendendo as
necessidades institucionais. As salas de aula atendem às necessidades
institucionais  e  do  curso,  a  manutenção  da  infraestrutura  é  de
responsabilidade  do  setor  de  manutenção  do  Parque  Tecnológico  de
Itaipu, já a manutenção dos equipamentos da tecnologia da informação
e comunicação é de responsabilidade da UNILA. As salas de aulas são
limpas,  climatizadas  e  confortáveis;  equipadas  com  projetor,  espaço
para  portadores  de  necessidades  especiais,  equipamento  de  ar
condicionado,  carteiras  para  os  discentes,  cadeira  e  mesa  para  o
professor.  Existem  três  laboratórios  de  informática  com  capacidade
para 25 alunos cada um que são utilizados durante as aulas e também
para alguma atividade ou projeto onde há o acompanhamento de um
professor.  Existe sinal  de internet  wifi em todas as dependências da
Universidade,  a  qual  é  amplamente  utilizada pelos  alunos.  O acervo
físico da biblioteca da UNILA encontra-se tombado e informatizado. O
acervo virtual,  Enciclo, no momento da visita estava em processo de
recontratação,  conforme  documentação  apresentada  (Processo
23422.014453/2018-39) aguardando assinatura. O acervo básico é atual
e  adequado  às  disciplinas  e  conteúdos  propostos  no  PPC.  Os
laboratórios didáticos de formação básica atendem de forma satisfatória
o PPC do curso de Engenharia Química da UNILA. Há nos Laboratórios
Básicos (Laboratório de Química e Laboratório de Física) respectivas
normas de funcionamento, utilização e segurança, nos quais atendem
aos  aspectos  relacionados  a  adequação  curricular,  acessibilidade,
utilização de equipamentos e disponibilidade de insumos. Vale ressaltar
que a IES possui almoxarifado de reagentes químicos e casa própria
externa para  armazenar  temporariamente  resíduos  químicos  gerados
nos laboratórios.  Posteriormente,  os  resíduos químicos  são coletados
pela empresa especializada para tratamento e desfazimento de acordo
com a legislação vigente.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A  avaliação  referente  ao  processo  201817584,  com  código  de  avaliação
148593,  do  ato  regulatório  Reconhecimento  do  Curso  de  Engenharia
Química  (Bacharelado)  da  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA (UNILA), teve visita in loco entre os dias 27/03/2019 a
30/03/2019.  A  comissão  de  avaliadores  foi  composta  pelos  Professores
Mateus  Guimarães  da  Silva  e  Karina  Arruda  Almeida.  O  processo  de
avaliação ocorreu de forma normal, tendo a agenda acordada previamente
integralmente  cumprida.  Foi  realizada  a  visita  à  instituição  e  foram
conhecidos os diferentes espaços do curso e da instituição, bem como foi
verificada toda a documentação pertinente ao curso para a avaliação. Além

about:blank

36 of 37 17/06/2019 16:46



Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :

disso,  foram  realizadas  diversas  reuniões  com  os  diferentes  segmentos
(docentes, discentes, funcionários, CPA, NDE e gestores).
A  dimensão  1  (organização  didático-pedagógica)  obteve  conceito  4,36;  a
dimensão 2 (corpo docente e tutorial) obteve conceito 4,67 e a dimensão 3
(infraestrutura) obteve conceito 4,11. Desta forma, a avaliação do curso de
Engenharia  Química  da  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA (UNILA)  resultou  a  um conceito  final  igual  a  4,41
(conceito 4).

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA

4,41 4
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