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Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

ALINE THEODORO TOCI Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Alvaro Barcellos Onofrio Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
Ana Silvia Andreu da Fonseca Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
Andre Luis Rudiger Doutorado Integral CLT 11 Mês(es)
ARTHUR DA SILVEIRA
PRUDENTE Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)

Ayla Campos Do Lago Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)
CAROLINE DA COSTA SILVA
GONCALVES Doutorado Integral Estatutário 72 Mês(es)

Catarina Costa Fernandes Doutorado Integral Estatutário 60 Mês(es)
Cesar Augusto Esteves Das Neves
Cardoso Doutorado Integral Outro 1 Mês(es)

Davi da Silva Monteiro Doutorado Integral Outro 6 Mês(es)
Denis Cajas Guaca Mestrado Integral CLT 6 Mês(es)
Diego Machado Ozelame Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)
Dineia Ghizzo Neto Fellini Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)
EDER CRISTIANO DE SOUZA Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)
EDUARDO FAVA RUBIO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Endrica Geraldo Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
ERALCILENE MOREIRA
TEREZIO Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Felipe Cordeiro de Almeida Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)
FELIPE DOS SANTOS MATIAS Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)
FELIX CENEVIVA EID Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
FERNANDO REINOLDO
SCREMIN Doutorado Integral Outro 11 Mês(es)

Fidel Pascua Vílchez Doutorado Integral Estatutário 1 Mês(es)
FRANCIELE MARIA
MARTINY Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

George Hideki Sakae Doutorado Integral Outro 12 Mês(es)
Gilcelia Aparecida Cordeiro Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
Gilmar José de Toni Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
GRAZIELLE DE OLIVEIRA
SETTI GIBIN Doutorado Integral CLT 24 Mês(es)

GUILHERME VASCONCELOS
DA SILVA MAURO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Henrique Cesar Almeira Doutorado Integral Estatutário 14 Mês(es)
Janine Padilha Botton Doutorado Integral Estatutário 36 Mês(es)
JEAN BOSCO KAKOZI
KASHINDI Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

João Roberto Barros II Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

JOCENILSON RIBEIRO DOS
SANTOS Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

JOSE RICARDO CEZAR
SALGADO Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

Julia Batista Alves Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
JULIA CRISTINA GRANETTO
MOREIRA Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

Juliana Fatima Serraglio Doutorado Integral CLT 5 Mês(es)
JULIO DA SILVEIRA
MOREIRA Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)

LADISLAO HOMAR LANDA
VASQUEZ Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

LARISSA FOSTINONE
LOCOSELLI Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Leticia Priscilla Arantes Doutorado Integral Outro 3 Mês(es)
Luciano Wexell Severo Doutorado Integral Estatutário 3 Mês(es)
MADELEINE PIANA DE
MIRANDA QUEIROZ Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MARCELA BOROSKI Doutorado Integral Estatutário 44 Mês(es)
Marcelo Gonçalves Honnicke Doutorado Integral Estatutário 68 Mês(es)
Marcelo Machado Martins Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
MARCIANA PIERINA ULIANA
MACHADO Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)

Márcia Regina Becker Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
Marcio de Sousa Goes Doutorado Integral Estatutário 80 Mês(es)
MARIA ALEJANDRA
NICOLAS Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MARIA DAS GRACAS
CLEOPHAS PORTO Doutorado Integral Estatutário 83 Mês(es)

MARIA LUCIA NAVARRO
LINS BRZEZINSKI Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

MARIA LUZ MEJIAS
HERRERA Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)

Mariana Cortez Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
Marileia Silva Dos Reis Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Mário Rene Rodrigues Torres Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
MIRIAM CRISTIANY GARCIA
ROSA Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Nahla Yatim Mestrado Integral CLT 10 Mês(es)
Natalia dos Santos Figueiredo Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
NEWTON MAYER
SOLORZANO CHAVEZ Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)

OSWALDO BARBOSA
LOUREDA Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)



Nome do Docente Titulação Regime
Trabalho

Vínculo
Empregatício

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

PATRICIA COUTO
GONCALVES MAURO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

PATRICIA NAKAYAMA Doutorado Integral Estatutário 40 Mês(es)
Paula Andrea Jaramillo Araujo Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
RAFAEL OTONIEL RIBEIRO
RODRIGUES DA CUNHA Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Ramon Blanco de Freitas Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
RENAN GUSTAVO COELHO
DE SOUZA DOS REIS Doutorado Integral CLT 18 Mês(es)

Rodrigo Bloot Doutorado Integral Estatutário 10 Mês(es)
RODRIGO SANTOS DA LAPA Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Senilde Alcântara Guanaes Doutorado Integral Estatutário 4 Mês(es)
SILVIA LILIAN FERRO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
SIMONE BEATRIZ CORDEIRO
RIBEIRO Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Simone Da Costa Carvalho Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)
STEFANO BUSELLATO Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)
Tatiana Martins Gabas Mestrado Integral CLT 5 Mês(es)
Tatiana Pereira Carvalhal Doutorado Integral Estatutário 12 Mês(es)
Thiago Marcondes Valenzuela
Bolivar Mestrado Integral Estatutário 6 Mês(es)

Tito Alencar Flores Doutorado Integral Estatutário 5 Mês(es)
Valdilena Ramme Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)
Viviane Bonfim Fernandes Doutorado Integral CLT 23 Mês(es)
WELINGTON FRANCISCO Doutorado Integral Estatutário 56 Mês(es)
Yovanny Alexander Valenzuela
Espinel Doutorado Integral CLT 6 Mês(es)

YUNIER GARCIA BASABE Doutorado Integral Estatutário 6 Mês(es)

 

CATEGORIAS AVALIADAS
ANÁLISE PRELIMINAR

1. Informar nome da mantenedora.
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
2. Informar o nome da IES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)
3. Informar a base legal da IES, seu endereço e atos legais.
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) foi criada em 2010 pela Lei no.
12.189, na condição de órgão de natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da Educação do
Brasil, com sede e foro na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, sendo suas atividades
acadêmicas iniciadas no dia 16 de agosto de 2010. Seu endereço é Av. Tancredo Neves, 6.731 Itaipu.
Foz do Iguaçu - Paraná - CEP 85867-900.
4. Descrever o perfil e a missão da IES.



A missão de uma Instituição de Ensino Superior é traduzida como sendo a sua razão pela qual ela
existe, seu propósito e compromisso para com a sociedade a qual ela está inserida. Assim sendo, o
PDI da UNILA diz em sua missão institucional específica 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, especialmente no Mercado Comum do Sul –
MERCOSUL. Observa-se como características a atuação nas regiões de fronteira, com vocação para o
intercambio acadêmicos e cooperação solitária com Países integrantes do Mercosul e com os demais
Países da América Latina.
Seus cursos são, 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, relações
internacionais e demais áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento e a integração
regionais.
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 emergência da cidadania não ocorrerá em uma sociedade que não tiver a participação de seus
cidadãos. Assim sendo, não podemos negar a presença da Ciência e da Tecnologia na base cultural de
nossa sociedade. Não negar este fator requer que possamos discutir aspectos ligados a Ciência, mais
especificamente a química e as suas tecnologias, bem como perceber o movimento desta Ciência, suas
decisões e os rumos de investimentos nas pesquisas. Para tanto, é necessário que essa discussão seja
iniciada na educação básica, nas componentes curriculares que articulam esse pensar, assumindo sua
formação para a cidadania, considerando que para exercer plenamente esta cidadania seja necessário
conhecimento sólidos sobre a química. Defendemos, portanto, que seja necessário professores de
química com formação densa em química e engendrada com o cotidiano, para que estes possam ser
capazes de mobilizar as discussões necessárias na educação básica para a formação de uma
comunidade cidadã ativa e presente. Observa-se que no município de Foz do Iguaçu - PR e suas
cidades vizinhas apresentavam até 2013 um déficit de profissionais especialistas da área de
Licenciatura em Química para atender os quase 50 mil matriculados nas escolas públicas das redes.
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 em 2010 pela Lei no.
12.189, na condição de órgão de natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da Educação do
Brasil, com sede e foro na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, sendo suas atividades
acadêmicas iniciadas no dia 16 de agosto de 2010. Em linhas gerais, a UNILA foi pensada, desde a
sua fase inicial, como um projeto com ambição inovadora e prospectiva, que se apoia em três
direções-pilares:
i. Interação em termos nacionais e transnacionais de forma solidária e com respeito mútuo.
ii. Compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, tornando-o indissociável da justiça
social e do equilíbrio do meio ambiente.
iii. Compartilhamento recíproco de recursos e conhecimentos científicos e tecnológicos com
professores e estudantes da América Latina.
O novo campus da UNILA está em construção, cujo projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, num terreno de 45,7 hectares doado pela Itaipu e que integrava a área da usina. O projeto
de Niemeyer prevê a construção de nove prédios em uma área total edificada equivalente a 155 mil
metros quadrados. A construção está dividida em duas etapas. A primeira contempla a edificação de
cerca de 80 mil m2, sendo distribuídos em salas de aula (33.558,26 m2), restaurante (9.352,22 m2),
Edifício Central (27.926,02 m2), Central e Galeria de Utilidades (8.441,85 m2).
Atualmente, em seus quatro anos de existência, a UNILA abriu 17 cursos voltados para diferentes
áreas do conhecimento. Em 2010 abriram-se os cursos de Ciências Biológicas – Ecologia e
Biodiversidade, Ciências Econômicas – Economia, Integração eDesenvolvimento, Ciência Política e
Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina, Engenharia Civil de Infraestrutura,



Engenharia de Energias Renováveis e Relações Internacionais. No ano seguinte, foram criados 7
novos cursos, Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana, Desenvolvimento Rural e
Segurança Alimentar, Geografia – Território e Sociedade na América Latina, História – América
Latina, Letras - Artes e Mediação Cultural e Letras - Expressões Literárias e Linguísticas e Ciências
da Natureza – Biologia, Física e Química. No ano de 2012, foram criados os cursos de Arquitetura e
Urbanismo, de Cinema e Audiovisual, de Saúde Coletiva e de Música. O único curso de licenciatura,
atualmente, é o de Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química. No ano de 2014 abriu-se a
possibilidade de expansão do número de vagas e dos cursos ofertados pela UNILA, conforme
Resolução 04/2014. Dentre os novos cursos está o de Química, grau Licenciatura.
A UNILA conta, em seu quadro de pessoal, com 414 docentes, sendo 368 pertencentes ao cargo
efetivo de Professor do Magistério Superior, 24 professores visitantes e 22 professores substitutos.
Em relação ao corpo de técnico-administrativos em educação (TAEs), a UNILA conta com 539
servidores, sendo 231 ocupantes de cargos de curso superior (classe E) e 308 de nível médio (classe
D).
No que diz respeito ao quantitativo de discentes a UNILA conta com 5.898 alunos de graduaÇão e
1470 em suas pós-graduações.
Tendo em vista as grandes áreas do conhecimento, a UNILA está organizada em quatro Institutos,
contendo dois Centros Interdisciplinares cada, conforme apresentado abaixo:
• Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História &#9702; Centro Interdisciplinar de
Antropologia e História
&#9702; Curso de Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana &#9702; Curso de História
– América Latina
&#9702; Curso de História – Licenciatura
&#9702; Centro Interdisciplinar de Letras e Artes
&#9702; Curso de Letras – Artes e Mediação Cultural
&#9702; Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras &#9702; Curso de
Cinema e Audiovisual
&#9702; Curso de Música
• Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza &#9702; Centro Interdisciplinar de
Ciências da Natureza
&#9702; Curso de Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química &#9702; Curso de Engenharia
Física
&#9702; Curso de Matemática – Licenciatura
&#9702; Curso de Química – Licenciatura
&#9702; Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida &#9702; Curso de Medicina
&#9702; Curso de Saúde Coletiva
&#9702; Curso de Biotecnologia
&#9702; Curso de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade
• Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território &#9702; Centro
Interdisciplinar de Tecnologia e infraestrutura
&#9702; Curso de Engenharia Civil de Infraestrutura &#9702; Curso de Engenharia de Energia
&#9702; Curso de Engenharia Química
&#9702; Curso de Engenharia de Materiais
&#9702; Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura e Design &#9702; Curso de Arquitetura e
Urbanismo
&#9702; Curso de Geografia
&#9702; Curso de Geografia – Licenciatura
• Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política &#9702; Centro Interdisciplinar de
Economia e Sociedade
&#9702; Curso de Administração e Políticas Públicas
&#9702; Curso de Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento &#9702; Curso
de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar
&#9702; Curso de Filosofia – Licenciatura
&#9702; Curso de Serviço Social
&#9702; Centro Interdisciplinar de Integração e Relações Internacionais &#9702; Curso de Ciência
Política e Sociologia
&#9702; Curso de Relações Internacionais e Integração



Em 2018, os cursos de especialização lato sensu em funcionamento são seis: Relações Internacionais
Contemporâneas; Direitos Humanos na América Latina; Ensino de História e América Latina; Ensino
Aprendizagem de Línguas Adicionais; Residência Multiprofissional em Saúde da Família; Gênero e
Diversidade na Educação. Em relação à pós-graduação stricto sensu, os quatro Institutos Latino-
Americanos têm hoje oito Programas de Pós-graduação com cursos de mestrado implantados em
diversas áreas de conhecimento: Programa de Pós- graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-
Americanos (PPG-IELA – Nota 3), no ILAACH; Programa de Pós-graduação em Integração
Contemporânea da América Latina (PPG-ICAL – Nota 3) e Programa de Pós-graduação em Políticas
Públicas e Desenvolvimento (PPG-PPD – Nota 3), no ILAESP; Programa de Pós-graduação em Física
Aplicada (PPG-FISA – Nota 3), Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Neotropical (PPG-
BN – Nota 3) e Programa de Pós-graduação em Biociências (PPG-BC – Nota 4), no ILACVN;
Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPG-ECI – Nota 3), no ILATIT. Ainda existem
propostas de cursos de doutorado submetidas à CAPES no calendário 2018 e que aguardam o
resultado de avaliação de mérito: o curso de doutorado em biociências, do PPG-BC, e a proposta de
Programa de Pós-graduação em Energia e Sustentabilidade (PPG- ES), com cursos de mestrado e
doutorado.
7. Informar o nome do curso (se for CST, observar a Portaria Normativa n° 12/2006).
Licenciatura em Química
8. Indicar a modalidade de oferta.
Presencial
9. Informar o endereço de funcionamento do curso.
UNILA-PTI - Av. Tancredo Neves, 6.731 Itaipu. Foz do Iguaçu - PR. CEP:85867-900
10. Relatar o processo de construção/implantação/consolidação do PPC.
O PPC foi construído na medida de conceber a prática educativa como uma prática social, de forma
integradora articula os conhecimentos da ciência (química) para a formação de um profissional
(professor) com conhecimentos estruturados sendo capaz de articular os saberes da sociedade onde
atua. Tais características são percebidas a medida que se observa a grade de disciplinas e sua
proposição, corroborando para o perfil profissional que se deseja obter. Conforme preconizados na
resolução CNE/CP n° 01/2019 e CNE/CP n 02/2015 e nas próprias diretrizes para cursos de
licenciatura da UNILA.
O curso proposto (Licenciatura em Química) ocorrerá no turno da noite, com oferta anual de 50
(cinquenta) vagas.
11. Verificar o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso (caso existam).
Conforme o Parecer CNE/CES n° 1.303/2001, aprovado em 6 de novembro de 2001, que estrutura as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química e a Resolução n° 8 de 11 de março de
2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Química, se fazem presentes no PPC do curso, tanto em sua elaboração, como em seu conteúdo. As
competências e habilidades, conteúdos específicos e educacionais, componentes curriculares, estágio
supervisionado e atividades complementares são devidamente contemplados.
12. Identificar as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para cursos de
licenciatura.
O curso de Licenciatura em Química está fundamentado legalmente na Resolução CNE/CES n° 02, de
01 de Julho de 2015, respeitando a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional n° 9394/96.
13. Verificar as especificidades do Despacho Saneador e o cumprimento das recomendações, em
caso de Despacho Saneador parcialmente satisfatório.
Finalizadas as análises técnicas dos documentos apresentados pela Instituição interessada - Projeto
Pedagógico do Curso e comprovação da disponibilidade do imóvel para a oferta do curso - concluiu-se
que o presente Processo atendeu parcialmente às exigências de instrução processual estabelecidas para
a fase de análise documental pelo Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e a Portaria
Normativa no 23, de 21 de dezembro de 2017. Foram considerados os seguintes itens para observação
quanto ao PPC do curso:

Ó



PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 2 - ATIVIDADES DO CURSO
2.1 - Atividades Complementares:
Recomenda-se que, na fase de avaliação, seja verificada a regulamentação das atividades
complementares (AC), em consonância com as DCNs, quando for o caso. Se o curso não tem DCNs
ou se as DCNs não exigem atividades complementares, a Instituição não precisa incluí-las. Nesse
item, é fundamental verificar se a carga horária das Atividades Complementares, SOMADA à carga
horária do estágio (quando for o caso) excede ou não a 20% da carga horária total do curso (ver DCN
específica do curso). Em caso de exceder, registrar em Relatório para subsidiar futura decisão da
Secretaria. Deve ser verificada, também, a pertinência das AC indicadas com as competências que os
estudantes do curso deverão desenvolver.
PROJETO PEDAGÓGICO Eixo 6 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
6.1 - Sistema de Avaliação do processo de ensino e aprendizagem:
Recomenda-se que, na fase de avaliação, sejam verificadas as formas e os procedimentos para
avaliação do processo de ensino e aprendizagem, indicando as avaliações presenciais, pesos das
avaliações, periodicidade das atividades avaliativas e desempenho mínimo para aprovação.
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.
Não se aplica
15. Informar o turno de funcionamento do curso.
Noturno
16. Informar a carga horária total do curso em horas e em hora/aula.
Carga Horária em Hora Relógio - 3159
Carga Horária em Hora Aula - 3791
17. Informar o tempo mínimo e o máximo para integralização.
Mínimo 10 semestres
Máximo 15 semestres
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.
Paula Andrea Jaramillo Araújo - Doutora - DE - 12 Meses
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.
63 Doutores
06 Mestres

(63x5)+ (06x3)/69=4,8
20. Discriminar o número de docentes com titulação de doutor, mestre e especialista.
63 Doutores
06 Mestres
00 Especialistas
21. Indicar as disciplinas a serem ofertadas em língua estrangeira no curso, quando houver.
Não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira.
22. Informar oferta de disciplina de LIBRAS, com indicação se a disciplina será obrigatória ou
optativa.
A disciplina de LIBRAS é ofertada conforme o PPC, em dois módulos, no 7 e 8 semestres.
23. Explicitar a oferta de convênios do curso com outras instituições e de ambientes
profissionais.



Os convênios deverão ser celebrados entre a UNILA e as representantes das escolas de Educação
Básica, sejam elas públicas e/ou privadas, a fim de garantirem o campo de estágio supervisionado da
Licenciatura em Química, integrando o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação e os Projetos
Políticos Pedagógicos dessas escolas, propiciando um crescimento tanto na Educação Básica, como na
Formação de Professores (Ensino Superior). Este fato foi verificado de forma virtual conforme os
contratos apresentados conforme o Acordo de Cooperação Técnica n 007/2018, celebrado entra a
UNILA e a Prefeitura de Foz de Iguaçu. Outro acordo é celebrado pelo Termo de convênio n. 294 de
29 de Julho de 2021, que manifesta a parceria entre o Estado do Paraná, através de sua Secretaria de
Estado de Administração e Previdência e a IES para realização dos estágios.
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;
25. Descrever o sistema de acompanhamento de egressos.
Embora o PPC sinalize o perfil, as habilidades e competências desejadas pra o futuro licenciado em
química, conforme preconiza a legislação vigente (CNE e CFQ). Não existe previsão de
acompanhamento dos egressos.
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.
Resolução de Aprovação do Curso na UNILA: RESOLUÇÃO CONSUEN No 034, DE 03 DE
OUTUBRO DE 2014, alterado pelas resoluções nos. 15, 16 e 17/2021/COSUEN de 21 de dezembro
de 2021.

Portaria de Reconhecimento do Curso: Ainda não existe.
Parecer de Atualização: Ainda não existe.
27. Indicar se a condição de autorização do curso ocorreu por visita (nesse caso, explicitar o
conceito obtido) ou por dispensa.
Resolução de Aprovação do Curso na UNILA: RESOLUÇÃO CONSUEN No 034, DE 03 DE
OUTUBRO DE 2014, alterado pelas resoluções nos. 15, 16 e 17/2021/COSUEN de 21 de dezembro
de 2021.
28. Apontar conceitos anteriores de reconhecimento ou renovação de reconhecimento, se for o
caso.
Não se aplica, curso em fase de reconhecimento.
29. Informar o número de vagas autorizadas ou aditadas e número de vagas ociosas anualmente.
Número Anual de Vagas: 50 Vagas.
Vagas Aditadas: Não houve aditamento.
Vagas Ociosas: São ofertadas anualmente em editais para o público interno e externo.
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.
Ainda não existem
31. Indicar o resultado do ENADE no último triênio, se houver.
Os estudantes realizaram o ENADE 2021, entretanto até a presente data não obtivemos resultado.
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.
Ainda não se aplica
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).
417 Anos/69 Docentes = 6,04



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).
50 vagas anuais. 

2015 2016 2017 2018 2019

Ingressantes 35 33 52 54 53
Matriculados 6 4 22 33 41
Concluintes 1 0 0 0 0
Estrangeiros 3 2 6 1 1
Matriculados em Estágio Supervisionado 0 0 0 10 12
Matriculados em Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 0 0 0 0 0
Participantes em Projeto de Pesquisa 0 2 6 9 6
Participantes em Projeto de Extensão 0 2 5 1 6
Participantes de Programas Internos e/ou Ext. de Financiamento 0 0 0 0 0
35. Indicar a composição da Equipe Multidisciplinar para a modalidade a distância, quando for
o caso.
Não se aplica

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 4,67

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso. 5
Justificativa para conceito 5:As políticas institucionais de ensino no curso estão contempladas
em editais, no conjunto de ações voltadas para o fomento das vagas e na gestão didático-
pedagógico. O curso segue o calendário institucional com ações visando a participação de
alunos em projetos de ensino, pesquisa e extensão. As políticas institucionais como um todo
buscam a interação nacional e transnacional e o desenvolvimento de uma economia sustentável
associada ao meio ambiente por se tratar sobretudo de um curso ligado às ciências da natureza.
Em relação às políticas de ensino convém salientar que foi evidenciado por meio dos relatos dos
docentes a integração e articulação entre ciência, tecnologia e a cultura latino-americana e
caribenha, o incentivo ao pensamento crítico e o ensino bilíngue. Salienta-se ainda a presença
do PIBID e da Residência pedagógica no curso em avaliação. No que tange às políticas de
pesquisa, em 2018, a UNILA instituiu políticas de pesquisa e de fomento que dão expressão e
sentido institucional às diretrizes gerais estabelecidas no PDI: (1) Programa Institucional
Agenda Tríplice; (2) Programa Institucional Prioridade América Latina e Caribe; (3) Programa
Institucional Apoio aos Grupos de Pesquisa. Afim desses programas existem ainda os NEPEX
(Núcleos de ensino, pesquisa e extensão) e o PROAP-UNILA (Programa de Apoio a Pós
Graduação) e o PIBIC-UNILA (Programa de Iniciação Científica). Prova de tal envolvimento
com a pesquisa é que praticamente todos os professores da área de química participam de pelo
menos um projeto. A política de extensão da UNILA é concebida a partir das diretrizes e dos
princípios institucionais e acadêmicos da Política Nacional de Extensão, elaborada pelo
FORPROEX (Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras)
constituindo-se em um elo entre as demandas locais, nacionais, latino-americanas e caribenhas e
as atividades de Ensino e de Pesquisa, com ações voltadas à cidadania e à inclusão social, na
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Dentre alguns projetos em “O que
comemos? A ciência por trás dos alimentos-parte II”, “Preparação de sabão com propriedades
fitoterápicas e emolientes a partir do óleo vegetal de cozinha”, ”Aprendendo e brincando com a
terra: uma ação de sustentabilidade ambiental e educação social”, “A eletroquímica nas
escolas”, “Monitoramento participativo de rios aplicado a cidade de foz de Iguaçu-PR”, entre
outros. Os exemplos citados acima confirmam a real implantação das políticas previstas no PDI
nas três dimensões devidamente alinhadas ao perfil do egresso, sendo muitas delas
comprovadamente exitosas devido ao reconhecimento nos diferentes âmbitos em que foram
empregadas seja na comunidade interna ou externa.



1.2. Objetivos do curso. 5
Justificativa para conceito 5:O Curso de Química, grau Licenciatura, da UNILA tem como
objetivo geral formar profissionais com capacidade de reflexão com competência para integrar o
processo de educação básica de maneira responsável, vinculando os conhecimentos específicos
e pedagógicos para a formação técnica e humanística do profissional. Para tanto o NDE do
curso tem ATAS documentadas de estudos e proposições que datam da fundação do curso e
inicio da primeira turma ano de 2015 até a presente data. Há uma preocupação constante com
estudos voltados para ampliação da atuação do profissional e os objetivos do curso são sempre
aprimorados e considerados na proposta de atualização do PPC. São desenvolvidas palestras,
projetos e trabalhos contextualizando o curso sendo utilizados vários recursos metodológicos e
didáticos no sentido de desenvolver as habilidades nos futuros egressos. Ações relacionadas
diretamente aos objetivos são propostas em algumas reuniões, como pode ser verificado em
Atas do NDE. Várias práticas pedagógicas buscam sempre a melhora do êxito no curso, que foi
evidenciado na reunião com os docentes e discentes. Além da documentação apresentada, a fala
dos docentes e discentes apontam para a clareza dos objetivos do curso de Licenciatura em
Química da UNILA e as novas práticas (ensino bilingue; ensino voltado a América Latina) lá
adotadas como política de formação de professores.
1.3. Perfil profissional do egresso. 5
Justificativa para conceito 5:O perfil do Egresso promove a integração entre teoria e prática,
gerando uma formação sólida e abrangente dos diversos campos da Química e dos saberes
relacionados à prática pedagógica, sendo articulador entre esses conhecimentos e suas formas de
transposição didática, permitindo sua atuação profissional na Educação Básica, na docência em
diferentes modalidades de ensino, tal como na educação profissional de nível médio, na
educação de jovens e adultos, na educação do campo, na educação quilombola, na educação
indígena e na educação especial;conforme especificado no PPC do curso. Este perfil está de
acordo com as DCNs. O NDE e colegiado realizaram várias reuniões para a reformulação do
PPC e essas reuniões são realizadas sempre que necessário para promover atualizações e
adequações do curso sempre considerando as tendências atuais locais e regionais e da sociedade
externa. Observações feitas pelos professores e discentes também foram levadas em
consideração para a reformulação considerando as práticas docentes e o aprimoramento da
atuação nas escolas durante os estágios curriculares, projetos de extensão, que são incentivados
pelo corpo docente e coordenação conforme descrição dos discentes.
1.4. 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 estrutura curricular é executada de acordo com o PPC. Os
alunos destacaram que realizam diferentes atividades relacionadas à projetos de extensão ao
longo do curso com características interdisciplinares, comprovado na visita virtual pela
comissão. A UNILA oferece acessibilidade metodológica aos alunos com qualquer deficiência
através de estrutura curricular e ações cotidianas como por exemplo, a inserção dos mesmos em
diferentes ações de pesquisa, extensão e ensino, além de dispor de interprete de libras e da
disciplina de libras ofertada aos cursos de graduação nos semestres sétimo e oitavo, se
destacando por desenvolver de projetos educacionais inovadores, como por exemplo as
disciplinas do núcleo comum do curso como ética e cidadania, fundamentos da América Latina
I e II e disciplina de português para quem fala espanhol e disciplina de espanhol para quem fala
português, tornando o ensino de línguas como algo materializado na Universidade e, portanto,
no curso de Licenciatura em Química.Em reunião com o corpo docente constatou-se o
desenvolvimento de trabalhos e/ou projetos interdisciplinares em atividades diversas inseridas
na estrutura curricular que claramente fazem uso de diferentes ferramentas didáticas com
características que comprovam o vínculo entre teoria e prática. Conforme comprovado
vitualmente os diferentes trabalhos desenvolvidos pelos alunos geram uma formação sólida no
âmbito do curso.
1.5. Conteúdos curriculares. 5
Justificativa para conceito 5:A Comissão, no momento da avaliação in loco, evidenciou por
meio das análises documentais e das reuniões com a coordenação do curso, docentes e discentes



a relação efetiva entre a adequação curricular e a atuação profissional atendendo as necessidades
do campo de trabalho. Evidenciou-se também a distribuição adequada da carga horária, dos
referenciais bibliográficos (atualizados para os estudos). O Curso tem incorporado em seu
currículo, em diversas disciplinas, segundo o grupo de docentes a discussão sobre educação
ambiental perpassa toda matriz curricular como tema transversal dando uma aplicação à
Química nos diversos setores da atividade humana que têm grande relação com o meio
ambiente, além da disciplina específica de “Química Ambiental e Sociedade”. A educação em
direitos humanos e estudos sobre as Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de
questões e temáticas que dizem respeito às diferentes culturas são tratadas, em especial, nas
disciplinas de Fundamentos de América Latina I e II, especificamente nas temáticas: Culturas
Pré-Colombianas e a Conquista da América; Revoluções de Independência e o século XIX; A
composição multicultural dos povos da América Latina; As relações África e América Latina: a
diáspora negra; Pensamento latino-americano a partir dos 60: Filosofia, Teologia da Libertação
e Pedagogia do Oprimido; Sociedades e Estados no marco da multiculturalidade;
Heterogeneidade estrutural e desigualdade social na América Latina atual. Um dos diferenciais
do curso está justamente na integração entre os alunos e professores oriundos de diferentes
nações, sobretudo os de origem paraguaia, argentina e brasileira, além, é claro, dos alunos
provenientes dos mais diversos países da América Latina, Caribe e África. Essa interação
promove muitas discussões acerca dos diferentes métodos de ensino empregados nessas culturas
e provoca o crescimento intelectual de professores e alunos. Destaca-se ainda o caráter bilíngue
na Universidade onde alunos aprendem ambas as línguas (português e espanhol) e tornam-se
capazes de trabalhar em ambos idiomas.
1.6. Metodologia. 3
Justificativa para conceito 3:A metodologia é um ponto periclitante do documento PPC, uma
vez que a mesma não aparece como um ente pertencente ao texto, mas é sinalizada em diversas
passagens durante a sua leitura, o que causa estranheza, entretanto se observa junto a outros
elementos como por exemplo no item 4.2 do PPC, página 14 - A prática Profissional, atendendo
as DCN, atendendo ao desenvolvimento de conteúdos, buscando inovação para as estratégias de
aprendizagem, acompanhando e diversificando as atividades, gerando autonomia no processo de
construção didática de seu conhecimento. Estes fatos foram percebidos, por esta comissão,
mediante a fala dos estudantes, e a fala dos docentes quando questionados.
1.7. 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).

5

Justificativa para conceito 5:O Estágio Curricular Supervisionado está institucionalizado
como pode-se observar na Resolução nº 16/2021/COSUEN e no PPC do Curso de Licenciatura
em Química página 27, tem 6.3, contemplando estratégias, atividades, orientações, convênios
(com estado e município - Acordo de cooperação técnica 007/2018 e Termo de Cooperação n
2974, celebrado entre a Secretaria Estadual de Administração e Previdência e a IES),
promovendo estratégias de gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho,
desenvolvendo uma formação sólida junto aos seus Licenciandos. Para tanto é retomado os
objetivos dos perfil do egresso, buscando através de seminários e ações junto as escolas uma
interlocução que geram insumos efetivos para atualização e discussão para as práticas de ensino.
Tais evidências se encontram nos documentos oficiais da instituição e foram trianguladas com
as respostas obtidas junto ao NDE, aos docentes e aos discentes.
1.8. Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação
Básica.   Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 5

Justificativa para conceito 5:O estágio curricular está devidamente institucionalizado
(Resolução 003/2013 - que apresenta as diretrizes para o Estágio Curricular Supervisionado das
Licenciaturas) e promove a vivência da realidade escolar de forma integral, a participação em
conselhos de classe/reuniões de professores, a relação com a rede de escolas da Educação
Básica, mantendo-se registro acadêmico, havendo acompanhamento pelo docente da IES
(orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo, e práticas inovadoras
para a gestão da relação entre a IES e a rede de escolas da Educação Básica tanto do munícipio
quanto do estado conforme prevê o Acordo de cooperação técnica 07/2018 com a prefeitura de



Foz de Iguaçu e termo de convênio 2974/2021 entre o estado do Paraná através da Secretaria de
Estado da Administração e da Previdência com a IES. Durante a visita e durante as entrevistas
com a coordenação do curso e com os docentes evidenciou-se a aproximação entre a IES e as
escolas de Educação Básica onde ocorrem os estágios. O estágio se dá ao longo de 4 semestres
alternando atividades de observação, colaboração com o docente titular e prática efetiva da
docência. A relação entre aluno estagiário, professor orientador (da UNILA) e professor
supervisor (escola de educação básica) é estreitada através de encontros presenciais e virtuais.
Como práticas inovadoras destacam-se o estreitamento da relação dos professores da educação
básica com a UNILA através da participação dos mesmos em projetos de extensão na tríplice
fronteira (Feira de Ciências, produção de sabão, entre outros) e a constante troca de experiências
entre esses professores de diferentes países.
1.9. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática.   Obrigatório para
licenciaturas. NSA para os demais cursos. 5

Justificativa para conceito 5:Percebemos através das falas dos estudantes que o estágio
curricular supervisionado articula-se com todas as disciplinas do curso e por vezes de forma
direta e outras de forma indireta engendra o conjunto de saberes que sistematiza a prática
pedagógica e escolar, as relações da teoria e da prática, pois não se pode estruturar um
pensamento da ciência sem observar e entender essas duas dimensões. estas relações estão
também expressas nos documentos oficiais PPC, e Resolução No 16/2021/COSUEN que
normatiza as ações de estágio curricular supervisionado.
1.10. 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 Acadêmicas Complementares estão
institucionalizadas pela RESOLUÇÃO CONSUEN n 008/2013 de 27 de Setembro de 2013, que
normatiza estas atividades que ganham outros contornos e especificidades ganhando inclusive
outra nomenclatura AAC - atividade acadêmica complementar, conforme o PPC do Curso de
Licenciatura em Química item 6.6, página 29 que normatizam (consideram as diversas formas, a
carga horária, a aderência) e definem como estas irão ocorrer no curso de Licenciatura em
química. Os documentos foram frutos de muita discussão, conforme se observa nas atas do
NDE e do colegiado de curso, criando aspectos que conferem aderência a formação preconizada
no perfil do egresso.
1.11. 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

Justificativa para conceito 5:O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está institucionalizado
pela UNILA na Resolução 002/2013 e pelo PPC do curso. Considera carga horária, formas de
apresentação, orientação e coordenação, a divulgação de manuais atualizados de apoio à
produção dos trabalhos. Na página do curso de Química é possível encontrar os links que dão
acesso às normativas relativas ao TCC; modelos, formatos e normalização de trabalhos
acadêmicos e ao manual para publicação do TCC no Repositório Institucional da UNILA
(https://portal.unila.edu.br/graduacao/quimica/tcc). O TCC deve ser desenvolvido em temas
referentes à área de Ensino de Química e de Ciências e é subdividido em 2 etapas paralelas aos
estágios supervisionados III e IV. Na etapa 1 realiza-se a elaboração do projeto e na etapa 2 a
execução do mesmo e apresentação da monografia final. O TCC é avaliado em defesa pública
onde o discente deve fazer uma comunicação oral, entre 15 a 20 minutos, diante de uma Banca
Examinadora. Após isso, ocorre a etapa de arguição pelos membros da Banca Examinadora. A
versão final do TCC, com as eventuais reformulações pós-defesa e com devida anuência do
professor orientador, deve ser encaminhada pelo discente, no formato digital (.pdf) no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a defesa pública, para a Coordenação do Curso e ao Repositório
Institucional da UNILA para a devida publicação.
1.12. Apoio ao discente. 5
Justificativa para conceito 5:Tendo como análise o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e relatos de estudantes e professores do curso



pode-se constatar no momento da avaliação virtual que a Instituição evidenciou o apoio ao
discente e a existência de ações de acolhimento e permanência (por meio dos projetos de
assistência estudantil que vão desde a alimentação, disposição de material escolar até o auxílio-
moradia), acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, intermediação e apoio
psicopedagógico individual com equipe multidisciplinar da PRAE (Pró-Reitoria de Ações
Estudantis) composta por profissionais de psicologia, medicina, enfermagem e serviço social.
Segundo os discentes há também acompanhamento em estágios não obrigatórios e participação
efetiva no colegiado do curso, intercâmbios internacionais com alunos da Espanha e Alemanha,
previsão de bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Destaca-se como ação exitosa o empenho da
UNILA no acesso digital ao ensino principalmente durante a pandemia COVID-19 e a constante
preocupação, confirmada por relatos do corpo discente, no acolhimento tanto dos professores
quanto da gestão para os alunos em situação de vulnerabilidade, enfermos e aos estrangeiros que
devido às características da UNILA estão em grande quantidade, cerca de 50% do alunado.
1.13. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 3
Justificativa para conceito 3:A CPA está instituída pelas Resoluções COSUN - Pró Tempore n
12/2013 de 24 de junho de 2013 e Resolução COSUEN n 24/2017 de 16 de outubro de 2017,
que estabelece o regimento da CPA. A mesma procede com três avaliações, sendo uma da
gestão com base no sistema SINAES e duas com os cursos de graduação, com instrumento
construído junto a comunidade acadêmica, que é revisado e previsto no documento "Projeto de
Avaliação Institucional". O resultado é primeiramente analisado pela CPA que monta um
relatório e devolve ao colegiado do curso, que junto ao NDE discute e monta um plano de ação
que é devolvido para a CPA acompanhar as melhorias. Tudo isto está registrado nas atas da
CPA, entretanto não se evidencia a apropriação dos resultado pela comunidade acadêmica.
1.14. 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:NSA
1.15. 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:NSA
1.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem. 5
Justificativa para conceito 5:As TICs adotadas no processo de ensino aprendizagem, tais
como, uso de editores de Texto e planilhas, aplicativos para dispositivos móveis incluindo as
redes sociais e softwares relacionados à diferentes áreas do conhecimento e utilizados em
diferentes componentes curriculares permitem a execução do projeto pedagógico do curso.
Ações institucionais garantem a acessibilidade digital e comunicacional dentro e fora do
ambiente acadêmico com disponibilidade de celulares, chips e ótima rede de wi-fi. A
interatividade entre a comunidade acadêmica se dá sobretudo via o SIGAA (Serviço Integrado
de Gestão Atividade Acadêmica) que é um ambiente virtual onde alunos, professores e gestão
conseguem acompanhar rendimentos, assiduidade, participação em projetos de ensino, pesquisa
e extensão; incluir materiais para o desenvolvimento das aulas; interagir através de fóruns de
discussão e serviços de mensagens dentre outras ferramentas. Além disso, o uso do aplicativo de
comunicação virtual “Whatsapp” funciona muito bem como instrumento de interação
acadêmica. Além dos sistemas didáticos, a UNILA disponibiliza um e-mail institucional para
cada discente. O login deve ser realizado na página https://correioaluno.unila.edu.br/ e visa
centralizar comunicações oficiais e acadêmicas num mesmo endereço. Além disso, o login do e-
mail institucional é utilizado como login para a rede wi-fi e computadores institucionais. Dessa
forma o acesso remoto a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar e possibilitam
experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso, principalmente, no que se
refere a utilização dos aplicativos, vídeos e podcasts elaborados pelos alunos e aplicados na
educação básica nos momentos de estágios e projetos de extensão.
1.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).   Exclusivo para cursos que ofertam
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº

NSA



1.134, de 10 de outubro de 2016).
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.18. Material didático.   NSA para cursos que não contemplam material didático no PPC. NSA
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.19. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 5

Justificativa para conceito 5:Os procedimentos de avaliação implantados utilizados nos
processos de ensino aprendizagem se articulam de maneira satisfatória à concepção do curso
definida no PPC. São utilizados diferentes métodos avaliativos: Exercícios; Trabalhos
individuais e/ou coletivos; Relatórios; Seminários; Participação nas atividades propostas, entre
outros, conforme dito em reunião pelos Docentes e Discentes. Os estudantes possuem acesso
aos resultados das avaliações e esta prática faz parte do processo de ensino e aprendizagem
contribuindo de forma efetiva para a formação do aluno. Foi verificado em reunião virtual com
o corpo docente e discente uma estrutura de atendimento aos alunos, em horário extra aula. Essa
estrutura favorece ações de acompanhamento contínuo, individualizado e sistemático aos
discentes do curso. Os critérios de avaliação estão muito bem definidos e claros no PPC. Há
diferentes instrumentos de avaliação que garantem um diagnóstico contínuo e diversificado. As
especificidades avaliativas de cada componente se encontram registradas nos planos de aula
(pelo menos 2 instrumentos). Ainda neste contexto foram identificadas nas Atas do NDE e das
reuniões de colegiado ações para a melhoria do curso, com a intenção de minibar a evasão e a
desistência, principalmente pós pandemia.
1.20. Número de vagas. 4
Justificativa para conceito 4:A UNILA Universidade Federal da Integração Latino-Americana
- Campus Parque Tecnológico de Itaipú oferece 50 vagas anuais e de acordo com o relato dos
professores ocorre alta evasão em função das características do corpo discente.Onde na sua
grande maioria são alunos que trabalham durante o dia. Ações tem sido realizadas pela IES para
sanar as dificuldades de características acadêmicas (Programas RP e PIBID, edital 2020) e
extensionistas. São também abertos editais para o preenchimento das vagas remanescentes e
nem sempre após a abertura dos editais as vagas são preenchidas. Desse modo, o número de
vagas previstas e implantadas corresponde, de maneira satisfatória, à dimensão do corpo
docente e às condições de infraestrutura da IES.
1.21. 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. 5

Justificativa para conceito 5:A integração com a rede pública de ensino ocorre a partir do
componente estágio curricular que são realizados em escolas que apresentam termo de
cooperação técnica como por exemplo o acordo n 007/2018 de cooperação técnica com a
Prefeitura de Foz do Iguaçu e do Termo de Cooperação n 294, celebrado entre o Estado do
paraná e a IES. A integração também ocorre a partir dos projetos de extensão, como por
exemplo: Química na Cozinha (2022), O que comemos (2020); Universidade e Sociedade - O
que a universidade pública pode oferecer aos estudantes -Eletroquímica ao alcance de toda a
sociedade (2020). A estrutura escolhida apresenta resultados satisfatórios como apresentado nos
projetos desenvolvidos no âmbito de editais de apoio ao protagonismo discente (EDITAL
30/2020 PRPPG). A implementação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) e Residência Pedagógica (2020) também tem sido fundamental para no
desenvolvimento e aplicação de saberes didático-pedagógicos nas escolas parceiras promovendo
experiencias bem sucedidas como também relatado durante reunião com a direção, corpo
docente e discente.
1.22. 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

Justificativa para conceito NSA:NSA
1.23. 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

NSA



regional de saúde/SUS.
Justificativa para conceito NSA:NSA
1.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas.   Obrigatório para licenciaturas.
NSA para os demais cursos. 5

Justificativa para conceito 5:A Comissão, durante a avaliação virtual, evidenciou por meio da
gestão do curso e dos depoimentos dos alunos, que as atividades práticas de ensino estão em
conformidade com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, para a Formação de
Professores e do campo de atuação da Química de forma articulada no Projeto Pedagógico de
Curso (PPC) por meio dos planos de ensino. Essas atividades efetivam a relação teoria e prática
de forma reflexiva ao longo do curso por meio da realização de disciplinas experimentais
compactuadas à disciplinas efetivamente teóricas como Química Geral I e Química Geral
Experimental, Química Inorgânica e Química Inorgânica Experimental mais relacionadas às
áreas da química básica; dos componentes curriculares que tratam efetivamente do ensino da
química como “Pesquisa no Ensino de Química I e II”, “Instrumentação para o Ensino de
Química I e II”; além dos estágios obrigatórios que fazem constante interação entre a
aprendizagem acadêmica e efetivo ato docente dos futuros profissionais em educação.

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 4,00

2.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE. 4
Justificativa para conceito 4:O Núcleo Docente Estruturante é composto por cinco (5)
membros, todos em tempo integral 40 Horas (DE), sendo que todos possuem pós-graduação
stricto sensu, a Coordenadora de Curso é membro do NDE, atua preconizando a garantia de um
PPC estruturado, buscando sua implementação e manutenção, são realizadas reuniões
periódicas, registradas em Atas. É instituído na PORTARIA PROGRAD-UNILA No. 002/2015,
DE 26 DE JANEIRO DE 2015, onde além de constituir esse órgão sinaliza para suas funções
descritas em seu Art. 02, tem algumas pessoas que deixam o grupo por remoção tendo esse
órgão de ser reconstituído pela PORTARIA PROGRAD-UNILA No. 043/2015, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2015. Sofre mais algumas alterações previstas nas portarias - PORTARIA
PROGRAD-UNILA No. 013/2018, DE 21 DE MARÇO DE 2018, PORTARIA No
44/2020/PROGRAD, PORTARIA No 18 / 2021 - PROGRAD, PORTARIA No 35 / 2021 -
PROGRAD e PORTARIA No 73, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 apresenta suas funções
Resolução COSUEN 02/2022 em seu artigo 8ª. Durante este tempo o grupo, mesmo sendo
reestruturado algumas vezes, manteve as discussões sobre questões como: atividades
complementares, práticas como componente curriculares, avaliação e outras questões relativas
ao bom funcionamento e manutenção do PPC O NDE apresenta uma discussão acerca do perfil
do egresso .
2.2. 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
2.3. Atuação do coordenador. 3
Justificativa para conceito 3:A atuação da Coordenadora está de acordo com o PPC e com a
Resolução COSUEN No 007/2014, de 30 de junho de 2014. As funções e coordenação são
exercidas pela profa. Paula Andrea Jaramilo Araujo, conforme portaria publicada no D.O.U. n
418 de 4 de Novembro de 2021. A participação efetiva como Presidente do NDE é instituída
pela portaria n° 73 de 14 de Dezembro de 2021. As ações de estudo, proposições, soluções de
problemas têm sido articuladas pela Professora Coordenadora o que se observa pelas atas do
NDE. A professora também articula o Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura em
Química que é amplamente divulgado e tem alta adesão conforme se observou na narrativa dos
docentes e pelos dados da participação de cerca de mil e cem pessoas na modalidade remota. Na
Reunião com os docentes houve unanimidade quanto a ação excelente da coordenação de curso
e condução da ações, fato similar ocorreu quando da reunião com os discentes que informaram
da disponibilidade e busca por melhoria e soluções para os possíveis entraves. A coordenação
não possui plano de ação documentado contendo uma narrativa das atividades desenvolvidas.



Contudo as informações relativas ao curso estão divulgadas nos murais e na página do curso de
Licenciatura em química, pelos grupos de WhatsApp e pelo siga. Tampouco apresenta
indicadores de desempenho.
2.4. Regime de trabalho do coordenador de curso. 3
Justificativa para conceito 3:A atuação da Coordenadora está de acordo com o PPC e com a
Resolução COSUEN No 007/2014, de 30 de junho de 2014. As funções e coordenação são
exercidas pela profa. Paula Andrea Jaramilo Araujo, conforme portaria publicada no D.O.U. n
418 de 4 de Novembro de 2021. A participação efetiva como Presidente do NDE é instituída
pela portaria n° 73 de 14 de Dezembro de 2021. Ela participa do Fórum das Licenciaturas e do
Fórum de coordenadores, sinalizando para sua representatividade junto aos Órgãos Superiores.
Entretanto não se evidenciam indicadores públicos disponíveis da atuação da coordenação.
2.5. Corpo docente. 5
Justificativa para conceito 5:A Comissão verificou no momento da visita que o corpo docente,
responsável pelas disciplinas do Curso de Licenciatura em Química, desenvolve ações didático
pedagógicas atreladas as ações e demandas advindas da produção de material didático, bem
como aulas e atendimento e orientação a alunos. Constatou-se por meio das entrevistas que os
docentes periodicamente reúnem-se nas subáreas e discutem sobre os componentes curriculares
e, caso necessário, submetem alterações ao NDE e abordam em suas aulas a importância de suas
disciplinas na formação acadêmica. Segundo professores e alunos o pensamento crítico é
provocado desde o princípio do curso e com base em artigos científicos atualizados em pesquisa
de ponta dentre outros materiais indicados para fomentar a discussão acerca dos conteúdos
tratados nos componentes curriculares e em vista à atividade do profissional em educação
química. O fomento à produção do conhecimento por meio de diversos grupos de pesquisa e
extensão foi evidenciada pelos diferentes relatórios de projetos, publicação de artigos e
depoimentos de alunos e professores envolvidos nos mesmos.
2.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso. 5
Justificativa para conceito 5:Todos os docentes possuem regime de trabalho com Dedicação
Exclusiva, possuem prevista capacitação - PORTARIA UNILA No 132/2019; Registram suas
atividades em Planos de Trabalho que estão disponíveis a esta comissão. Os docentes fazem o
atendimento em classe e extraclasse, previsto nos planos de ensino e divulgados na página do
curso (https://portal.unila.edu.br/graduacao/quimica/grade-e-corpo-docente). O atendimento é
realizado de maneira presencial, via whatsapp, pela plataforma moodle/Sigaa, informações
coletadas na entrevista com os discentes que relatam a solicitude dos docentes e que mesmo fora
do horário de atendimento eles atendem os estudantes. Nas reuniões de colegiado existem
discussões para planejamento e gestão das atividades docentes a fim de promover a melhoria e
atualização. estas informações estão disponíveis nas atas do Colegiado que são públicas e se
encontram na página do curso - https://portal.unila.edu.br/graduacao/quimica/colegiado.
2.7. Experiência profissional do docente.   Excluída a experiência no exercício da
docência superior. NSA para cursos de licenciatura. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.8. 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.

2

Justificativa para conceito 2:Apenas 32% dos docentes possuem experiência na educação
básica, o que constitui cerca de apenas 23 docentes, sendo que muitos destes tem apenas um ano
na educação básica. Nota-se que 04, destes 23, têm mais de dez anos de experiência na
educação básica. Pelo quantitativo e observando os documentos (currículos lattes) não se
consegue observar a apresentaÇão de exemplos contextualizados e/ou elaboração de atividades
específicas para promoção da aprendizagem a partir das viv6encias na educação básica.
2.9. Experiência no exercício da docência superior. 5
Justificativa para conceito 5:Segundo a avaliação documental dos currículos do corpo docente
é possível observar que 100% dos professores apresentam experiência no ensino superior. Em
conversa com os discentes foi possível constatar que é uma prática a realização da avaliação



diagnóstica no início de cada semestre com intuito de conhecer a realidade de seus alunos e
identificar as dificuldades dos mesmos. Foi relatado e comprovado que os professores buscam
expor os conteúdos numa linguagem adequada com exemplos contextualizados e significativos
e buscam elaborar diferentes formas de ensino que promovam a aprendizagem efetiva, em
especial, dos alunos com dificuldades. Cabe salientar que tanto alunos e professores admitiram
o emprego de diferentes formas de avaliação e usam os resultados obtidos como forma de
repensar sua ação docente. Os professores, em geral, têm seu reconhecimento profissional por
parte dos alunos tanto no que se refere ao empenho didático quanto às suas publicações
comprovadas via currículo Lattes, tais como, artigos em periódicos, capítulos de livros e
trabalhos publicados em anais de congressos.
2.10. Experiência no exercício da docência na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.11. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.   NSA para cursos
totalmente presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.12. Atuação do colegiado de curso ou equivalente. 4
Justificativa para conceito 4:O colegiado do curso encontra-se devidamente regulamentado e
institucionalizado conforme a Resolução COSUEN nº 007/2014, de 30 de junho de 2014, com
designação de seus membros estabelecida pela PORTARIA No 5, DE 28 DE MARÇO DE 2022
com representatividade em todas instancias. O colegiado do curso de Química é composto por
70% de docentes e 15% de técnicos-administrativos em educação, com mandato de 2 anos, e
15% de discentes com mandato de 1 ano, sendo permitida 1 recondução para todos. O
Colegiado do curso reúne-se ordinariamente 1 vez ao mês e extraordinariamente quando julga-
se necessário, respeitada a antecedência de 48 horas para convocação no primeiro caso e 24
horas para o segundo. Junto da convocação a pauta também deve ser enviada aos membros.Não
foi encontrado evidencias da avaliação da atuação do colegiado de curso. Não foi evidenciado
atividades que comprovem sua avaliação periódica.
2.13. Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   NSA para cursos totalmente
presenciais. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
2.14. 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:NSA
2.15. 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:NSA
2.16. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 5
Justificativa para conceito 5:Isso pode ser verificado conforme o lattes dos professores.

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 4,78

3.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral. 5
Justificativa para conceito 5:s salas para docentes em tempo integral permitem o planejamento
didático-pedagógico e possuem um bom espaço físico, mobiliário adequados (mesa, cadeira e
armários individuais que permitem o armazenamento dos materiais com segurança) e acesso à
internet. Além disso, as salas proporcionam um atendimento ao discente com privacidade. Os
softwares e hardwares são acessados por login e senha, as salas físicas por chave, conforme
verificado na visita virtual.
3.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 5



Justificativa para conceito 5:A Coordenadora do curso não possui gabinete de trabalho
individual. A área de trabalho da coordenadora é uma sala coletiva e dividida com outras três
coordenações de curso, a exemplo da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza. A sala coletiva é iluminada, refrigerada, com computadores de uso individual,
impressora, telefone e armários para arquivo de documentação do curso. Não foi evidenciado o
uso de tecnologias que possam possibilitar diferentes formas de trabalho. A sala coletiva não
permite atendimento com privacidade. Apesar de possuir salas que permitiriam um atendimento
privativo em outro local, a mesma não é de uso exclusivo da coordenação.
3.3. Sala coletiva de professores.   NSA para IES que possui espaço de trabalho individual
para todos os docentes do curso. 4

Justificativa para conceito 4:A instituição não possui uma grande sala coletiva. Possui
gabinetes que abrigam de quatro a cinco professores com equipamento de informática, espaços
individualizados, boa iluminação, espaço para guardar utensílios pessoais, climatizada. Existe
também espaços anexos a este para lazer e integração. Possui espaço para armazenamento dos
equipamentos e materiais, no entanto, não há apoio-técnico administrativo próprio à disposição
do corpo docente. As evidências foram registradas na visita in loco, por maio de observação
visual.
3.4. Salas de aula. 4
Justificativa para conceito 4:No momento da avaliação virtual foi possível identificar que as
salas de aula apresentam dimensão e conservação adequadas, conforto visual e acústico,
climatização e acessibilidade. Durante a reunião realizada com os alunos foi relatado que as
salas atendem as demandas do curso apresentando flexibilidade relacionadas às configurações
espaciais, permitindo situações de ensino-aprendizagem distintas. Além disso, as salas contam
com projetores multimídias que são fixos. Entretanto, não foi identificado outros recursos cuja
utilização seja comprovadamente exitosa.
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática. 5
Justificativa para conceito 5:Os laboratórios de informática atendem às necessidades
institucionais do curso em relação à disponibilidade de equipamentos, conforto, estabilidade e
velocidade de acesso à internet e adequação do espaço físico. Possuem softwares e hardwares
atualizados que atendem às diferentes áreas do conhecimento pertinentes ao curso. Possuem
técnicos-administrativos especializados em TI que fazem avaliações e manutenção periódicos
buscando a qualidade e eficiência no uso dos equipamentos. E passa por avaliação a cada 03
anos, revisando todos equipamentos e sua pertinência.Conforme evidenciado na visita virtual
em conversa com o técnico responsável.
3.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 5
Justificativa para conceito 5:A Biblioteca Latino-Americana (BIUNILA) possui um acervo
composto por aproximadamente 1741 títulos e 8983 exemplares protegidos por sistema
antifurto devidamente tombados e informatizados, e está localizada em uma sala de 2263 m2.
Utiliza-se o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) o que possibilitou
a ampliação de serviços prestados aos discentes. Salienta-se que a bibliografia básica é
adequada em relação aos conteúdos descritos no PCC, está presente com 130 títulos e é
referendada por relatórios de adequação revisados periodicamente pelo NDE. A BIUNILA
disponibiliza as bases de dados MIENCICLO e EBSCO, as quais fornecem aos usuários
ferramentas de busca que permitem navegação fácil e intuitiva, dando acesso a uma extensa
série de artigos e documentos da mesma interface: obras de referência, livros digitais, imagens,
vídeos, etc. Isso possibilita promover a investigação, documentação e processos de todos os
usuários de aprendizagem a nível internacional. Ademais, há adoção de planos de contingência
para garantia do acesso e do serviço.
3.7. 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 curso de Licenciatura em Química da UNILA, campus Parque
Tecnológico de Itaipú (PTI) apresenta no mínimo 3 títulos na bibliografia complementar, sendo



que estes volumes se encontram fisicamente na biblioteca do campus e disponíveis para
consulta na biblioteca virtual. Observando o número de vagas ofertadas (50) a relação
estabelecida ultrapassa a recomendada, o que garante um amplo acesso a todos que procuram. O
acervo físico da biblioteca do campus PTI apresenta um acervo físico tombado, informatizado e
virtual, sendo possível acessar remotamente através da página de bibliotecas pelo SIGAA ,
garantindo o acesso ininterrupto pelos usuários (estudantes, docentes e técnicos administrativos)
amplamente divulgado a comunidade acadêmica, através de emails, no portal sigaa (sistema
acadêmico). O acesso é amplo e irrestrito, no caso da bibliografia virtual, sendo garantido seu
acesso físico pela IES, haja visto que os títulos estão no campus conforme o relatório de
adequação das referências. Existem assinaturas virtuais que podem ser acessadas in locus ou
remotamente, garantindo amplo acesso. Tudo está divulgado fisicamente (fôlder) e através de
emails e comunicações no sigaa.
3.8. Laboratórios didáticos de formação básica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. 5

Justificativa para conceito 5:Os laboratórios de formação básica atendem às necessidades do
curso possuindo normas de funcionamento e utilização devidamente divulgadas, segurança,
conforto (mobiliário e climatização) e serviço de apoio técnico-administrativo responsável
manutenção periódica e pela logística de uso dos mesmos. Possuem quantitativo de insumos
adequado com o número de vagas e espaço físico. São avaliados periodicamente pelo TA e
docentes responsáveis quanto a demanda e qualidade. Esses resultados são utilizados para
planejamento e melhoria do atendimento atual e futuro. Nota-se a presença positiva de técnicos
de diferentes áreas que atendem as diferentes demandas de uma laboratório. Conforme
verificado na visita virtual.
3.9. Laboratórios didáticos de formação específica.   NSA para cursos que não utilizam
laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. 5

Justificativa para conceito 5:A UNILA dispõem de um espaço compartilhado pelos cursos de
Licenciatura – Química, Geografia, Filosofia, Matemática, Ciências da Natureza e projetado
para possibilitar que cada curso desenvolva suas necessidades de Laboratório de Prática de
Ensino e Produção de Material Didático. Infraestrutura: espaço de 55 m², climatizado, equipado
com mobiliários, projetor multimídia e quadro branco. Capacidade máxima indicada: 25
usuários. Este espaço conforme visita virtual e reunião com os docentes atende as demandas do
PPC, trazendo conforto, manutenção periódica, havido avaliação das demandas, produzindo
experiências interdisciplinares exitosas, servindo como base para o acompanhamento e
implementação de outras ações junto as disciplinas da graduação.
3.10. 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:NSA, pois não é curso da saúde.
3.11. Laboratórios de habilidades.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde
que contemplado no PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
3.12. 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:NSA
3.13. Biotérios.   Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no
PPC. NSA para os demais cursos. NSA

Justificativa para conceito NSA:NSA
3.14. 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:NSA
3.15. 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:NSA
3.16. 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:NSA
3.17. 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:NSA
Dimensão 4: Considerações finais.

4.1. Informar o nome dos membros da comissão de avaliadores.
Alessandro Cury Soares
Marcelo Moller Aves
4.2. Informar o número do processo e da avaliação.
Código da avaliação 157869
Número do processo 201902373

4.3. Informar o nome da IES e o endereço (fazer o devido relato em caso de divergência).
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)
UNILA-PTI - Av. Tancredo Neves, 6.731 Itaipu. Foz do Iguaçu - PR. CEP:85867-900
4.4. Informar o ato autorizativo.
O curso de QUÍMICA, Licenciatura (1312197), da UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (15001), foi autorizado por meio da RESOLUÇÃO N°
004/2014, DE 04 DE ABRIL DE 2014, do Conselho Universitário da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana -UNILA, conforme cadastro no E-MEC.
4.5. Informar o nome do curso, o grau, a modalidade e o número de vagas atuais.
Licenciatura em Química
Modalidade presencial
50 vagas
4.6. 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).
A comissão utilizou como documentos primeiramente os apensados pela IES no sistema e-mec, como
PPC, PDI. In loco a comissão utilizou Atas do NDE, atas de reuniões do colegiado do curso, relatórios
semestrais de autoavaliação constantes em atas ampliadas do colegiado do curso com participação de
todo o corpo docente e direção, relatórios de autoavaliação da CPA, documentos descritivos sobre o
seminário anual de avaliação. resoluções, documentos sobre convênios de cooperação técnicas, entre
outros.
4.7. Redigir uma breve análise qualitativa sobre cada dimensão.
Dimensão 1 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA A Comissão constatou nessa dimensão
que o curso apresenta estrutura curricular adequada a atuação do futuro egresso no campo de
intervenção do licenciado, preconizado no processo formativo ofertado pelo curso, apresentando-se de
forma bem estruturada, com definição clara dos objetivos propostos para o curso de Química e em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura em Química,
tendo instrumentos de avaliação de aprendizagem articulados ao campo de atuação teórico e prático,
consolidado por meio do estágio curricular, dos componentes curriculares experimentais atrelados a
componentes especificamente teóricos e atividades complementares (denominadas na estrutura
curricular como Atividade Acadêmicas Complementares) com ampla integração com a comunidade
interna e externa em que está inserido. Evidenciando-se como um curso diferenciado, que possibilita
por meio suas ações formativas a oferta de um curso de formação em nível superior de licenciatura em
Química com olhar significativo para as diferentes culturas, para a América Latina e Caribe
respeitando a pluralidade, em especial, o ensino bilíngue. 



Dimensão 2 – CORPO DOCENTE E TUTORIAL A Comissão de Avaliação ao analisar essa
dimensão constatou a existência de um corpo docente com excelente capacitação, em sua maioria
doutores, adequada experiência profissional no magistério superior mas com deficiência na
experiência na Educação Básica. No entanto, os docentes têm experiência em áreas correlatas ao curso
e com capacidade de proporcionar ao aluno uma ampla relação entre a teoria e a prática aplicadas ao
desenvolvimento das ações do curso. Com relação a Coordenação do curso de constatou-se que a
mesma desenvolve sua função de forma entrelaçada ao Colegiado do Curso e ao Núcleo Docente
Estruturante. Pode-se constatar uma boa relação entre o corpo docente, discentes e a coordenação do
curso, o que contribui para o processo ensino-aprendizagem. O NDE e o Colegiado se destacam pela
sua atividade sempre propositiva e integrada com os outros setores da Instituição. Todas as ações são
documentadas, com farta quantidade de relatórios disponíveis. O CPA está em processo de
reestruturação com a recente coordenação eleita.
Dimensão 3 – INFRAESTRUTURA Em se tratando dessa dimensão, a Comissão de Avaliação
constatou de forma geral que a Instituição apresenta uma boa estrutura para o desenvolvimento do
curso. Conta com espaços físicos adequados e equipados com recursos audiovisuais dimensionados ao
quantitativo de docentes. Com relação as salas de aula, constatou-se que as mesmas oferecem boas
condições de uso e de acessibilidade para as atividades desenvolvidas. Ressalta-se que tanto as salas
de aula quanto os laboratórios atendem qualitativamente aos critérios de limpeza, iluminação,
acústica, segurança, climatização, acessibilidade e mobiliário. Há disponibilização de serviço de
internet banda larga sem fios, e acesso livre para pesquisa. Aos professores são disponibilizadas salas
devidamente iluminadas e climatizadas, com mesas, cadeiras, armários e computadores individuais
com acesso à internet, e com espaços anexos de lazer e descanso. Salienta-se que a biblioteca é muito
bem cuidada, com acervo diverso e organização impecável adequada para o desenvolvimento do
curso.

Considerações finais da comissão de avaliadores e conceito final :
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

A Avaliação 157869, Processo 201902373, realizada no período de 18 a 20 de abril de 2022, pelos
avaliadores Profa. Dra. Alessandro Cury Soares (Ponto Focal) e Prof. Dr. Marcelo Möller Alves, constatou
em visitação virtual in loco, por meio das reuniões com docentes, discentes, Núcleo Docente Estruturante
(NDE), Comissão Própria de Avaliação (CPA), coordenação do curso, gestores institucionais e, da análise
dos documentos apensados ao sistema e-MEC e demais documentos disponibilizados pela Instituição
(UNILA) no momento da referida avaliação, que o trabalho desenvolvido pela Instituição é bastante
positivo com infraestrutura de qualidade, o corpo docente bem engajado e comprometido. Por fim, a
proposta pedagógica do curso é robusta e bem clara, e efetivamente de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Química. Processo finalizado conforme planejado.
Todos os apontamentos do Despacho Saneador foram verificados e justificados.

CONCEITO FINAL CONTÍNUO CONCEITO FINAL FAIXA
4,44 4


