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Universidade Federal da Integração Latino An

Instituto de Ciências da Vida e da Na rez

Bach arelado em Biotecnologia

IiNILA Av Tacredo Neves 6731

OEP 85,867-970 I Caixa Postal 2044

Foz do lguaçu/PP

DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORIJINÁRJADO COLEGIADO DO CURSO T)E

BIOTECNOLOGIA.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEG1ADO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA,

REALIZADA NO DIA 01 (PRIMEIRO) DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE No

primeiro dia do mês de Setembro de 2017 (dois mil e dezessete) as 08 00 (oito horas)

realizou-se, na sala G212 do ginasro do Jardim Universitario a decima quarta reunião

ordinária do Colegiado do Curso de Biotecnologia, convocada pela Presidente do

Colegiado, Professora Carla Vermeulen Carvalho Grade presentes tambenn o \'IC°

presidente Michel Rodrigo Zambrano Passarini, os membros docentes Jorge Luis Marra

Ruiz, Cristian Antonio Rojas, Pablo Henrique Nunes Paula Andrea Jaramillo e Rafaeila

Costa B Santos Representando os discentes Giuliana Rahmeier Bonassa e Nathalia

Felipe Delgado Presente tambem a tecnica Francielle Franza que lavrou a ata PAUTA 1

AVAUAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO Nesta oportunidade os planos de ensino for ai

avaliados e adequados, de acordo com o disposto no Cosuen 07/2014 Foram ajustados
os seguintes pontos I- Cumprimento de 17 (dezessete) semanas de aulas prevendo as

reposições quando necessarias, U- Previsão de no minimo duas avaliações III Incluir o

minimo de 3 (três) referências na bibliografia basica e 5 (cinco) na complementar com

aquelas constantes no PPC, complementando com outras se necessario quando as

previstas no PPC não estiverem disponiveis na biblioteca ou não forem suficientes IV

Apresentar detalhadamente o cronograma de atividades discriminando os conteucios

teoricos e praticos (quando previstas no PPC) Conforme IN DENDC 01/2015 1 Li h Os

conteudos deverão ser apresentados em forma de topicos e na medida do possivel em

subtopicos e outras subdivisões porventura existentes, de modo que definam o grau dc

aprofundamento levado a efeito no componente curricular Essa informacão

particularmente importante para alunos que porventura requisitarem equivalência ria

estudos nessa ou em outra instituição; V- As atividades de recuperação não podem ser o

exame final, VI- Respeitar o calendarro acadêmico disponibilizado no site cia UNILA

PAUTA 2 ALTERAÇOES PCC BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA - A prof Carla exprrco

que foram propostas alterações no PPC da Biologia, para que a area de Biologia Celular

seja coberta pelo prof Pablo Para que essas alterações sejam feitas a Biotecnologia
também precisará realizar alterações: a Genética precisa mudar do 3° para o 2° semestre;

Língua Inglesa muda do 4° para o 3° semestre (area já foi consultada e está de acordo);
Ecologia Geral muda do 2° para o 4° semestre As alteracões foram APROVADAS por
unanimidade PAUTA 3 REGIMENTO ANALISADO PELO DENDC - O DENDC real7oL

o e suqed alqurnas alteracões, cue for

nembrospara análise e, quando consideradas releviFft
PAUTA 4 BIOLOGIA MOLECULAR I OTECNOLOGIA - Para softionar a questão de

Biologia Molecular ter diferentes pre-requisitos para os dois cursos o professor Pablo

sugeriu tirar a equivalência e barrar a matricula de alunos de Biologia na Biologia
Molecular da Biotecnologra, sugestão que foi APROVADA pelos demais memb'o
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ntes. Pauta 5. EQUIVALENCIA DE QUIMICA - Códigos dos componentes de

ica Geral e Química Geral Experimental para as engenharias apresentados pela
residente do colegiado e APROVADOS pelos membros presentes. INFORMES: I -

Professor Michel salientou que a semana acadêmica está quase concluída e que já foram
solicitadas diárias e passagens aos palestrantes. Professora Carla sugeriu aumentar a

duração das palestras e diminuir o intervalo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião ás 9h51, da qual eu Francielle Franza, lavrei a presente ata, que será

encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação e assinatura em próxima reunião.

Carla V. C. Grade

Presidente

Michel R. Z. Passarini

Vice-presidente

Pablo Henrique Nunes

Membro docente

Luiz Henrique Garcia Pereira

Membro docente

Kelvinson Fernandes Viana

Membro docente

Jorge Luis Maria Ruiz

Membro docente

Giuliana Rahmeier Bonassa

Membro discente

Cristian Antônio Rojas
Membro docente

Nathalia Felipe Delgado
Membro discente

Giseli Aparecida Zimmer

Membro técnico
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MINISTÉRIo E)- I:DUCAÇÃO
UNIVERSIDADE 'EDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COLEGIADO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA

I

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO

CURSO DE BIOTECNOLOGIA

Aprova o Regimento Interno do Colegiado do Curso

de Biotecnologia da Universidade Federal da

Integração Latino-Americana - UNILA.

TÍTULO I

DO COLEGIADO E SEUS FINS

Art. 1° 0 Colegiado do Curso de Biotecnologia, da UNILA, é regido por este Regimento,
observadas as disposições dos órgãos universitários superiores.

Art. 2° 0 Colegiado mencionado no artigo anterior é o órgão primário de função
normativa, consultiva, deliberativa e de planejamento acadêmico do curso, com composição,
competências e funcionamento definidos na Resolução COSUEN 007/2014, de 30 de junho de 2014

e alterações subsequentes, e disciplinado neste Regimento Interno.

TÍTULO II

DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO

Art. 3° 0 Colegiado do Curso de graduação em Biotecnologia tem por finalidade

acompanhar a implementação e administrar a execução do projeto pedagógico do curso, avaliar

alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades

acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas vigentes, ressalvadas as competências das

instâncias superiores.

Art. 4° 0 Colegiado de Curso de Biotecnologia, respeitando a proporção de 70% (setenta
por cento) de docentes, conforme o parágrafo único do Art. 56 da Lei n° 9.394/1996, é constituído

por:

I - Coordenador do Curso;
II - Vice-coordenador do Curso;
III - Cinco docentes titulares e dois suplentes que ministram Componentes Curriculares no

curso (de acordo com o §2° do Art. 4°);
IV - Dois discentes titulares e dois suplentes;
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V - Um técnico-administrativo titular e um suplente.

§ 10 Os representantes relacionados nos incisos I e II serão eleitos de acordo com a

Resolução COSUEN 8/20 14 de 03 de julho de 2014 e/ou resoluções posteriores.
§ 2° Os docentes elegíveis no inciso Ill serão aqueles que ministrarem qualquer

componente curricular, ou parte destes, no curso no semestre letivo corrente ou no anterior

§ 3° A representação indicada no inciso IV deverá ser ocupada por discentes com matrícula

ativa no curso, exceto aqueles que estiverem cursandõ o primeiro e o último semestres letivos.

§ 4° A representação indicada no inciso V poderá ser ocupada por técnicos-administrativos

que atuem no curso ou tenham formação na sua área específica.

Art. 5° A presidência do colegiado de curso será exercida pelo coordenador do curso.

Parágrafo Único. O coordenador será substituido, em suas faltas ou impedimentos pelo
vice-coordenador, e, na falta ou impedimento deste, pelo membro do colegiado mais antigo no

magistério superior.

Art. 6° A secretaria do colegiado de curso será exercida por membro escolhido entre os

componentes do colegiado.

TÍTULO ifi

DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DE CATEGORIAS E

MANDATOS

Art. 7° A eleição dos representantes discentes e seus suplentes ocorrerá através de

indicação a partir de assembleia estudantil do curso convocada para este fim, com no mínimo sete

dias de antecedência, com ampla divulgação, ata e assinatura dos presentes.

§ 1° Para cada membro titular, deverá ser indicado um membro suplente.
§ 2° Os discentes terão mandato de um ano podendo ser reconduzidos, uma única vez, por

igual período.

Art. 8° Os representantes técnicos-administrativos e seus suplentes serão escolhidos por

seus pares.

§ 1° Para cada membro titular, deverá ser indicado um membro suplente.
§ 2° Os técnicos-administrativos terão mandato de um ano podendo ser reconduzidos, uma

única vez, por igual período.

Art. 9° Os representantes docentes e seus suplentes serão escolhidos por seus pares, em

reunião específica.

Parágrafo Único. Os representantes docentes terão mandato de 2 (dois) anos podendo ser

reconduzidos, uma única vez, por igual período.

Art. 10. O prazo do mandato poderá ser abreviado a qualquer tempo, desde que o membro

manifeste desejo de interrupção devidamente justificado..
§ 1° 0 pedido de destituição ou desligamento de algum membro do Colegiado pode ser

solicitado por no mínimo dois terços (2/3) dos membros do Colegiado.
§ 2° 0 desligamento de algum membro deve ser aprovado pelos membros do Colegiado.
§ 3° Será desligado automaticamente do Colegiado o membro que faltar, sem motivos

justificados, à 2 (duas) reuniões, consecutivas ou à 3 (três) alternadas em dois semestres

consecutivos.
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§ 40 Em caso de vacância ocorrerá a substituição pelo suplente, e na inexistência dest

categoria ou instância representada deverá indicar seu substituto, respeitando os artigos 70, 80 e 9°

deste regimento.
§ 5° 0 novo membro que assumir não iniciará um novo mandato, apenas cumprirá o restante

do período para o qual foi escolhido.

Art. 11. As indicações dos membros do Colegiado deverão ocorrer com antecedência de

30 (trinta) dias antes do final do mandato vigente.

Art. 12. Expirado o mandato do coordenador e/ou vice-coordenador, se este for sucedido

por um dos docentes com assento no Colegiado de Curso, o antigo coordenador assumirá esse

assento, até o fim do mandato dos representantes docentes. Se for sucedido por docente sem assento

no Colegiado de curso, apenas será feita a substituição de coordenador e/ou vice-coordenador.

TÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 13. Compete ao Colegiado de Curso:

I - elaborar o Regulamento do Colegiado do Curso, observadas as normas institucionais,

para posterior aprovação da Comissão Acadêmica de Ensino.

II - auxiliar a Coordenação de Curso na implantação e execução do Projeto Pedagógico de

Curso (PPC);
III - analisar e deliberar sobre as propostas de alteração do Projeto Pedagógico do Curso

encaminhadas pelo NDE;
IV - colaborar com os docentes na elaboração, atualização e ajustamento de planos de

ensino de disciplinas, promovendo a dinamicidade na aplicação do PPC e na integração de seus

componentes curriculares;
V -

aprovar os planos de ensino das disciplinas, propondo adequações quando necessárias,
consultando o NDE;

VI - fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino adequadas
às diferentes disciplinas do curso;

VII - estimular prática de estudo independente, visando à progressiva autonomia

intelectual e profissional do estudante;
VIII - incentivar os discentes à produção de publicações e à participação em eventos,

proj etos e outras atividades acadêmicas;
IX -

propor e apoiar a promoção de eventos acadêmicos do curso;

X - opinar nos processos de seleção, contratação, redistribuição, afastamento e

substituição de professores;
XI - colaborar com o levantamento de demandas de infraestrutura e de aquisição de livros,

equipamentos e materiais diversos de necessidade do curso;

XII - acompanhar o cumprimento dos programas, da legislação, dos planos de ensino, do

PPC, bem como a execução dos demais projetos;
•

XIII - designar grupos de trabalho para atividades específicas no âmbito do Curso;
XIV - dar suporte à Coordenação de Curso na tomada de decisões relacionadas às

atribuições desta, sempre que solicitado;
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XV - acompanhar os trabalhos e dar suporte ao INDE, apreciando as sugestões deste

buscando meios para implementá-las;
XVI - emitir pareceres, dentro de suas competências, sobre solicitações de estudantes e

professores sempre que requerido;
XVII - acompanhar a avaliação do curso, incluindo a autoavaliação e as avaliações

internas e externas, em articulação com a Coordenação do Curso e o NDE;
XVIII - divulgar, antes do período de matrícula, a relação de turmas com os respectivos

professores e número de vagas;

legais;

XIX - fixar regras quanto à integralização do curso, respeitando o estabelecido em normas

XIX - deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso;

XXI - deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegi ado do Curso;
XXII - realizar outras atividades correlatas, no âmbito de sua competência.

Parágrafo Único. Essas atribuições poderão ser modificadas de acordo com as Resoluções

vigentes.

TÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO

Capítulo I

Das Reuniões

Art. 14. 0 Colegiado do Curso se reunirá ordinariamente, uma vez por mês (durante o

período letivo), de acordo com as datas estabelecidas em calendário anualmente aprovado, e

extraordinariamente, se convocado pelo Presidente, com indicação de motivo, ou a requerimento de

1/3 (um terço) do total dos membros do Colegiado, õm indicação de motivo.

§ io O Presidente divulgará por escrito através do e-mail institucional com pelo menos 48

(quarenta e oito) horas de antecedência, a pauta com os assuntos a serem tratados nas reuniões

ordinárias.

§ 2° As reuniões extraordinárias serão convocadas por meio eletrônico, com antecedência

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.

§ 3° Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação de reuniões

extraordinárias previsto no § 2° poderá ser reduzido, desde que se respeite o mínimo de 24 (vinte e

quatro) horas de antecedência conforme previsto no art. 11, § 10 da Resolução COSUEN 007/20 14,

e a indicação de pauta, omitida, justificando-se a medida no início da reunião.

§ 4° 0 Colegiado reunir-se-á com o quórum mínimo de metade mais um de seus membros.

Art. 15. 0 comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em

relação a quaisquer outras atividades universitárias, exceto às referentes aos órgãos que lhe sejam

superiores.

§1° Será considerada justificativa:
a) Motivo de saúde;

b) Direito assegurado por legislação específica;
c) Motivo relevante, a critério do Colegiado.

Art. 16. Será admitida a presença, em caráter eventual, desde que aprovada pelo Colegiado,
a participação, com direito a voz e sem direito a voto, de alunos das disciplinas do Curso, de

membros da Comunidade, de docentes ou de representantes dos órgãos técnicos desta Universidade

nas reuniões do Colegiado para prestar e/ou obter esclarecimentos que se façam necessários sobre

assuntos constantes da ordem do dia.
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Parágrafo único. Durante a discussão de assuntos que o Colegiado considere de carr../
sigiloso, só poderão estar presentes os membros do Colegiado.

Art. 17. As reuniões serão presididas pelo Coordenador.

Art. 18. As reuniões terão a duração máxima de 2 (duas) horas.

Parágrafo único. Excepcionalmente, este horário poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta)

minutos, se assim aprovado pelos membros do Colegiado presentes.

Art. 19. Havendo quórum, o Presidente (ou seu substituto) declarará aberta a reunião.

Procederá, então, à leitura da ata da reunião anterior, que será considerada aprovada

independentemente de votação, se não houver pedido de retificação. Em seguida, terá início a fase

do expediente de 30 (trinta) minutos, passando-se depois à ordem do dia, quando serão discutidos e

votados os assuntos constantes da pauta.

Art. 20. Apresentado um assunto pelo Relator designado, proceder-se-á à discussão,
facultando-se a palavra a cada um dos presentes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, prorrogáveis por

mais 5 (cinco) minutos, a juízo do Presidente (ou seu substituto).

Art. 21. A questão de ordem, que deverá ser claramente formulada, com indicação das

disposições regimentais ou estatutárias, cuja observância se pretenda esclarecer, será decidida em

definitivo pelo Presidente (ou seu substituto).

Art. 22. Nenhum participante poderá exceder o prazo de 3 (três) minutos na formulação de

questão de ordem.

Art. 23. Qualquer participante poderá falar pela ordem, por 3 (três) minutos, para reclamar

a observância de expresso dispositivo deste Regimento ou pedir informações sobre matéria em

debate.

Art. 24. Para apartear um colega, o participante deverá solicitar-lhe permissão, não podendo

ultrapassar o prazo de 1 (um) minuto.

§ 10 Não serão permitidos apartes paralelos ao discurso.

§ 2° Quando o orador estiver a falar pela ordem, ou para encaminhar votação, não serão

. permitidos apartes.

§ 3° Os apartes serão breves e corteses.

Art. 25. Antes do encerramento da discussão, é possível a concessão de vista da matéria em

debate a quem a solicite, com obrigação de o requerente apresentar seu voto no prazo estabelecido

pelo Presidente (ou seu substituto).

Parágrafo único. Se houver impugnação justificada ao pedido de vista, o Colegiado
decidirá sobre sua concessão.

Art. 26. As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos metade mais um dos

membros do Colegiado considerando-se aprovada a matéria que obtiver aprovação favorável por

maioria simples dos membros do Colegiado presentes, salvo exigência de quórum especial prevista
em texto legal estatutário regimental.

Parágrafo único. No caso de empate, caberá ao Presidente ou a seu substituto eventual o

voto de desempate.
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Art. 27. Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser registrados em ata.

Parágrafo único. Caberá ao secretário a lavratura das atas das reuniões, que serão assinadas

pelo Presidente (ou seu substituto) e rubricadas, quando da sua aprovação, por todos os membros

presentes na reunião.

Art. 28. Das decisões do Colegiado de Curso caberá recurso ao Colegiado do Centro

Interdisciplinar ao qual o curso está vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Capítulo II

Dos Membros do Colegiado

Art. 29. Compete aos Membros do Colegiado:

I - colaborar com o Coordenador no desempenho de suas atribuições;
II - colaborar com o Coordenador na orientação e fiscalização do funcionamento didático e

administrativo do curso;

III -

comparecer às reuniões, convocando o suplente em eventual impedimento para o

comparecimento;
IV - apreciar, aprovar e assinar ata de reunião;
V - debater e votar a matéria em discussão;
VI -

requerer informações, providências e esclarecimentos ao Coordenador;
VII - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem

atribuidas.

Capítulo ifi

Da presidência

Art. 30. São atribuições do Presidente:

I - Convocar e presidir as reuniões;
II - Representar o Colegiado junto aos demais órgãos da TJNILA;
III - Encaminhar as decisões do Colegiado;
IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria do colegiado;
V - Submeter à apreciação e à aprovação do colegiado a ata da sessão anterior;
VI - Dar posse aos membros do colegiado;
VII - Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do

Col egiado;
VIII - Cumprir e fazer cumprir a Resolução COSUEN 007/20 14, as normas superiores e o

Regimento Interno do Colegiado de Curso;
IX - Realizar atividades correlatas às suas funções.

Capítulo IV
Da Secretaria do Colegiado

Art. 31. Compete ao Secretário do Colegiado:

I - Lavrar as atas do Colegiado;
II - Executar os serviços de redação de documentos e correspondência;
III - Registrar as deliberações do Colegiado após a redação final;
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IV - Transmitir aos membros do Colegiado os avisos de convocações de reuniões;
V - Efetuar diligências e encaminhar os pedidos de informação dirigidos à presidência do

Colegiado;
VI - Organizar, para aprovação do Presidente, a pauta para as reuniões do Colegiado;

VIII - Exercer as demais atribuições inerentes às funções.

Capítulo V

Das Comissões Especiais Temporárias

Art. 32. 0 Colegiado poderá constituir Comissões Especiais Temporárias para exame de

assuntos específicos.

§ 1° As comissões serão integradas por membros do Colegiado e/ou por membros externos

convidados e aprovados pelo Colegiado, sendo o exercício das atividades por eles desenvolvidas

consideradas relevantes, não ocasionando qualquer remuneração;

§ 2° Em caso de urgência, o Coordenador do Curso poderá criar Comissões Especiais
Temporárias ad referendum do Colegiado;

§ 3° Os documentos elaborados por essas Comissões (estudos, pareceres, relatórios, etc.)
serão submetidos à apreciação do Colegiado.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. O período de funcionamento do Colegiado do Curso obedecerá ao Calendário

Acadêmico da UNILA, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUN).

Art. 34. As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo presidente ou por

metade mais um dos membros titulares do Colegiado, e aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços)
dos membros do Colegiado.

Art. 35. Este regulamento entrará em vigor a partir da sua publicação.

Art. 36. Os casos omissos neste regimento serão declarados pelo voto da maioria absoluta do

colegiado, respeitadas as normativas vigentes na UNILA.

Foz do Iguaçu, 01 de setembro dé 2017.

Carla Vermeulen Carvalho Grad

Presidente do Colegiado do curso de Biotecnologia
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Assunto: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE

BIOTECNOLOGIA

DESPACHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE

BIOTECNOLOGIA

PARA: DENDC

Encaminha-se o presente processo para verificação sobre atendimento às normas relacionadas ao regimento interno dos

colegiados de cursos.

Após, solicita-se retorno do processo para o Departamento Administrativo do ILACVN a fim de encaminhá-lo para aprovação na

comissão acadêmica de ensino do ILACVNJ, conforme disposto na resolução COSUEN 07/2014, artigo 4°, parágrafo 8°.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 31/10/2017 11:48)
LIGIA DA FRE WINKERT

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

(10.01.06.03.04.01)
CHEFE DE DEPARTAMENTO

I SIPAC I Coordenadoria de Tecnologia da Informação - I Copyright © 2005-2017 - UFRN - azul2.unila.sipac2 I

https://sig.unila ,edu,br/sipac/protocolo/processo/processodespacho.jsf 1/1
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A Edifício Comercial Lorivo

Foz do Iguaçu, Paraná - Brasil

CEP: 85866000

PARECER TÉCNICO N° 21/2018

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2018

INTERESSADO: Curso de Biotecnologia - Grau Bacharelado.

ASSUNTO: Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia - Grau Bacharelado,

da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

I •- RELATÓRIO

1. Histórico

O Colegiado do curso de Biotecnologia - Grau Bacharelado aprovou a minuta de

Regimento Interno do Colegiado do Curso em reunião realizada no dia 01 de setembro de

2017. Em 31 de Outubro de 2017 o Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano

de Ciências da Vida e da Natureza, encaminhou o processo N° 23422.013600/2017-29,

contendo ata da 14 reunião do colegiado do curso (em que se aprovou a minuta do regimento

- interno do colegiado), Minuta de Regimento Interno do Colegiado do Curso e despacho

cadastrado pelo Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano de Ciências da

Vida e da Natureza, encaminhando o processo ao Departamento de Normas e

Desenvolvimento Curricular (DENDC) e solicitando análise do regimento. O referido processo

será objeto de análise deste parecer.

2. Mérito

2.1 Dos documentos que compõem o processo

O Processo Administrativo 23422.013600/2017-29 atualmente apresenta: (
'14
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1 Cópia da ata da 14a reunião do Colegiado do curso de Biotecnologia, em que se aprovou

a minuta do Regimento Interno do Colegiado do Curso;

2. Minuta do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia, Grau

Bacharelado, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana;

3. Despacho eletrônico cadastrado pelo Departamento Administrativo do Instituto Latino -

Americano de Ciências da Vida e da Natureza encaminhando o processo N°

23422 013600/2017-29 ao Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular;

Consideramos, portanto, que os documentos dispostos acima atendem aos trâmites

necessários à instrução do devido processo legal.

2.2 Do Regimento Interno do Colegiado do Curso

2.2.1 Da estrutura

A versão do Regimento Interno do Colegiado do curso analisada seguiu o modelo de

estrutura encaminhado pela PROGRAD/DE NDC.

2.2.2 Do conteúdo

a) No Título V "DO FUNCIONAMENTO", Art. 14°, 2° parágrafo, sugerimos os seguintes

ajustes:

Onde se lê:

§ 2° As reuniões extraordinárias serão convocadas por meio eletrônico, com antecedência

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.

'p.
k'!
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Leia-se

§ 2° As reuniões extraordinárias serão convocadas por escrito através do e-mail institucional,

com antecedência mínima de 48 ( quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.

Justificativa: Consideramos importante explicitar qual o meio utilizado para a convocação das

reuniões, para dirimir possíveis dúvidas e equívocos, e tornar o processo mais incontesto e

transparente.

b) No Título V "DO FUNCIONAMENTO", Art. 15°, sugerimos os seguintes ajustes:

Onde se lê:

§ 1° Será considerada justificativa:

a) Motivo de saúde;

b) Direito assegurado por legislação específica:

C) Motivo relevante, a critério do Colegiado.

Leia-se:

Parágrafo Único: Será considerada justificativa:

a) Motivo de saúde;

b) Direito assegurado por legislação específica;

C) Motivo relevante, a critério do colegiado.

Justificativa: O Art 15° é composto de apenas um parágrafo. Deste modo, sugerimos que a

nomenclatura utilizada para denominar este parágrafo seja "Parágrafo Único" e não
"

1°".

I~.
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c) No Título V "DO FUNCIONAMENTO", Art. 27, sugerimos os seguintes ajustes:

1) Acrescentar um segundo parágrafo com a seguinte redação: "As atas do Colegiado, após

sua aprovação, serão publicadas."

Justificativa: A RESOLUÇÃO COSUEN N° 007/2014 de 30 de Junho de 2014 estabelece que:

Art. 13° E.

[. .

§ 3° As atas do colegiados, após sua aprovação, serão publicadas.

d) No capítulo V "Das Comissões Especiais Temporárias", 2° Parágrafo, sugerimos os

seguintes ajustes:

Onde se lê:

§ 2° Em caso de urgência, o coordenador do curso poderá criar Comissões Especiais

Temporárias ad referendum do Colegiado.

Leia-se:

§ 2° Em caso de urgência, o presidente poderá criar Comissões Especiais Temporárias ad

referendum do Colegiado.

Justificativa: A RESOLUÇÃO COSUEN N° 007/2014 de 30 de Junho de 2014 estabelece que:

Art. 9° A presidência do colegiado de curso será exercida pelo coordenador do curso.

Deste modo, no colegiado do curso, sugere-se que a denominação utilizada seja a de

presidente e não de coordenador.

J'í
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e) No TÍTULO VI "DAS DISPOSIÇÕES FINAIS", Art. 35, sugerimos os seguintes ajustes:

Onde se lê:

Art. 35 Este regulamento entrará em vigor a partir da sua publicação.

Leia-se:

Art. 35 Este regimento interno entrará em vigor a partir da sua publicação.

Justificativa: De acordo com RESOLUÇÃO COSUEN N° 007/2014 de 30 de Junho de 2014:

Art. 4°

1..]

8° Cada Colegiado de Curso deverá elaborar seu regimento interno, estabelecendo

sua composição, o mandato de seus membros e seu funcionamento, devendo este ser

submetido para análise e aprovação da Comissão Acadêmica do Instituto no qual o

curso está vinculado. (grifo nosso)

Deste modo, o termo correto a ser utilizado na denominação do documento é regimento

interno.

II- PARECER

Após análise da solicitação realizada pelo Departamento Administrativo do Instituto

Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, consideramos haver necessidade de

adequações ao texto do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia, para que

o documento se ajuste as normativas vigentes. Deste modo, este departamento sugere que a
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aprovação do regimento ocorra após a realizaçäo das adequações sugeridas neste parecer.

Este parecer segue em anexo ao processo N°23422.013600/2017-29.

É o parecer.

Foz do Iguaçu, 05 de Novembro de 2018.

Francielue Moretti

Técnica em Assuntos Educacionais

Michael Jaic'Silva Lira

Técnico em Assun os Educacionais

DENDC Chefe do DENDC

De acordo

Ludo Flavio Gross Freitas

Pró-Reitor de Graduação

Data: 05 / 4't I.
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Processo n°. 23422.013600/2017-29

Assunto: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE

BIOTECNOLOGIA

DESPACHO

Ao Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza:

Conforme solicitação, encaminhamos análise do Regimento Interno do Colegiado do curso de Biotecnologia, contido no

Parecer Técnico N° 21/2018 - DENDC, que integra o presente processo.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 06/11/2018 15:25)
FRANCIELIE MORE1TI

DEPARTAMENTO DE NORMAS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (10.01.05.17.08)
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

SIPAC Coordenadoria de Tecnologia da Informação - I I Copyright © 2005-2018 UFRN -

aiull.unhla.sigl I
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

DESPACHO N°16558 / 2018- DAILACVN (lo.01.06.03.04.01)

N° do Protocolo: NÃJO PROTOCOLADO
Foz do Iguaçu-PR, 20 de Dezembro de 2018

DESPACHO FAVORÁVEL

ASSUNTO: APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE

BIOTECNOLOGIA

PARA: DENDC

Encaminha-se o presente processo para verificação de nova alteração do regimento interno, realizada no último

colegiado de Biotecnologia, que segue abaixo:

Onde se lê:

Art.4°, §2° Os docentes elegíveis no inciso Ill serão aqueles que ministrarem qualquer componente curricular, ou parte

destes, no curso no semestre letivo corrente ou no anterior.

Leia-se:

Art.4°, §2° Os docentes elegíveis no inciso Ill serão aqueles que ministrarem qualquer componente curricular, ou parte

destes, ou atuarem no curso no semestre letivo corrente ou no anterior.

Após análise, solicita-se retomo do processo para o Departamento Administrativo do ILACVN a fim de encaminhar

para aprovação na comissão acadêmica de ensino no ILACVN, conforme disposto na resolução COSUEN 07/2014,

artigo 4°, §8°.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmenle em 20/12/2018 14:16)

FRANCIELLE FRANZA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACÁO

Matrícula: 2272503

Para verificar a autenticidade deste documento entre em informando

seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: 564727da20





UNI

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO

2 COLEGIADO DO CURSO DE

3 BIOTECNOLOGIA, REALIZADA TREZE DE

4 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E

5 DEZOITO--------------------------------------------

6

7 Aos treze dias do mês de dezembro de 2018, os membros do colegiado do curso de

8 Biotecnologia, conforme lista de presença anexa, reuniram-se na sala GlOl, prédio do ginásio,
9 Jardim Universitário, na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. A professora Carla

lo Vermeulen Grade - Coordenadora do curso de Biotecnologia - iniciou a sessão às 09:07hs.

II Ausências justificadas: Luiz Henrique Garcia Pereira. Ausências injustificadas: Kelvinson

12 Fernandes Viana. Pauta I - Proposta de unificação CICN - retorno professores; Pauta II -

13 Disciplina de férias - aprovação; Pauta HI - Equivalências automáticas - PPC antigo x PPC

14 novo; Pauta IV - Quebra de pré-requisito (caso Anabel); Pauta V - Calendário 2019-1 de

IS reuniões; Pauta VI - Aprovação do regimento. Informes.

16 Pauta I: Proposta de unificação CICN (retorno dos professores). Após consulta aos professores
17 das disciplinas que utilizam como pré-requisito as disciplinas de Cálculo e Física, ficou decidido

I 8 que a Presidente enviará retorno ao CICN via correio institucional conforme segue: Química
19 orgânica: não podemos tirar a prática. Nossa sugestão é separar a teórica de prática para dar mais

20 fluidez. 1a opção: teórica de 3 créditos equivalente à orgânica de 4 créditos dos outros cursos e

21 uma prática dc 1 crédito, que pode ser feita no esquema quinzenal corn 2 aulas por turma 2

22 opção: manter 2 créditos teóricos (equivalentes aos 4 créditos das outras disciplinas) e 2 práticos.
23 Cálculo: De acordo com a nova ementa, entretanto onde diz "noções de limite, derivadas e

24 integrais", a palavra noções deve ser substituida por texto que defina exatamente o que será visto.

25 0 aluno deve saber resolver pelo menos integral por partes, para usar posteriormente em variável

26 aleatória contínua, assim como resolver derivadas e integrais. Física: De acordo com a nova

27 ementa, apenas com a observação de que na biofisica a professora Danúbia usa muito cálculo,
28 contudo permite o uso de calculadora). Pauta II: Disciplinas de férias - APROVADO, conforme

29 anexo; Pauta Ill: Formulários para equivalência automática entre componentes curriculares e

30 optativas já cadastradas no PPC antigo - APROVADO, conforme anexo. Pauta IV: A

3 I Presidente apresentou o caso de uma discente que foi afetada negativamente na alteração do PPC

32 e solicitou a quebra de pré-requisito de Bioestatística para Biotecnologia e Melhoramento

33 Animal. lnicialmente foi discutido o mérito da questão e quais critérios seriam adotados para

34 avaliar demais casos que possam surgir. Professor Pablo pontuou que é contra a quebra de pré-

35 requisitos em qualquer hipótese, e que no caso em tela, poderá abrir precedente para discentes de

36 demais semestres solicitarem o mesmo. Ele apontou ainda que o fato de a discente ter optado por

37 não cursar a disciplina no semestre indicado na Matriz poderia acarretar em choques de horários

38 posteriores, quando eIa decidisse cursá-la, o que poderia acarretar em atraso na forniatura de

39 qualquer forma. Professor Jorge se posicionou a favor, desde que fixando critérios objetivos para

40 análise de demais casos. A decisão foi levada a votação, sendo aprovada pela maioria dos

41 membros presentes (5 favoráveis, I contrário e 2 abstenções), ficando determinado que, alunos

42 ingressantes em 2015, com chance de formatura em 2019.2, poderiam solicitar a quebra através

43 de formulário individual apresentado à secretaria, desde que se comprometam a cursar a matéria

44 de bioestatística como correquisito e caso não haja histórico de reprovação nas matérias pré-

45 requisito, quais sejam, cálculo e/ou bioestatística, e o pedido será analisado e eventualmente

46 aprovado pelo Colegiado. Pauta V: Calendário de reuniões 2019-1. Ficam pré-agendadas as

47 reuniões de 2019.1 deste colegiado, nas datas: 29/03, 26/04, 31/05, 28/06 e 26/07 -

48 APROVADO. Pauta VI: Aprovação do regimento interno. Prof. Carla pontuou e apresentou as

49 modificações feitas pelo DENC, ficando o regimento aprovado com ressalva, que será

50 modificada e reenviada para aprovação do DENDC. INFORMES: Prof Pablo informou a
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possibilidade de turma extra no próximo semestre de Química, a depender da renovação de

contrato de um professor substituto da área de Química. E nada mais havendo a tratar, deu-se por

encerrada a reunião às 10:30hs, da qual eu, Francielle Franza, lavrei a presente Ata, que será

encaminhada via e-mail aos presentes para aprovação e assinatura em próxima reunião.

Carla V. C. Grade____________

Michel R. Z. Passarini_________

Rafaella C. Bonugli Santos_____

Marciana P. Uliana Machado

Jorge M. Ruiz_______________

Pablo Henrique Nunes
_

/ 'c

Giuliana R. Bonassa__________

Fernando Cezar dos Santos A
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64
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FRANCIELLE FRANZA

Assistente em Administração
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
COLEGIADO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO

CURSO DE BIOTECNOLOGIA

Aprova o Regimento Interno do Colegiado do Curso

de Biotecnologia da Universidade Federal da

Integração Latino-Americana - UNILA.

TÍTULO I

DO COLEGIADO E SEUS FINS

Art. 10 0 Colegiado do Curso de Biotecnologia, da UNILA, é regido por este Regimento,
observadas as disposições dos órgãos universitários superiores.

Art. 2° 0 Colegiado mencionado no artigo anterior é o órgão primário de função
normativa, consultiva, deliberativa e de planejamento acadêmico do curso, com composição,
competências e funcionamento definidos na Resolução COSUEN 007/20 14, de 30 de junho de 2014

e alterações subsequentes, e disciplinado neste Regimento Interno.

TÍTULO II

DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO

Art. 3° 0 Colegiado do Curso de graduação em Biotecnologia tem por finalidade

acompanhar a implementação e administrar a execução do projeto pedagógico do curso, avaliar

alterações dos curriculos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades

acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas vigentes, ressalvadas as competências das

instâncias superiores.

Art. 4° 0 Colegiado de Curso de Biotecnologia, respeitando a proporção de 70% (setenta
por cento) de docentes, conforme o parágrafo único do Art. 56 da Lei n° 9.394/1996, é constituído

por:

I - Coordenador do Curso;
II - Vice-coordenador do Curso;
III - Cinco docentes titulares e dois suplentes que ministram Componentes Curriculares no

curso (de acordo com o §2° do Art. 4°);
IV - Dois discentes titulares e dois suplentes;



1'.'

V - Um técnico-administrativo titular e um suplente.

§ 10 Os representantes relacionados nos incisos I e II serão eleitos de acordo com a

Resolução COSUEN 8/2014 de 03 de julho de 2014 e/ou resoluções posteriores.

§ 2 Os docentes elegíveis no inciso Ill serão aqueles que ministrarem qua'quer

componuite em reul4I, ou part dtstes, lUiLL!hflLfl° CUJ SO HO eniest & kt o Cot i &nft ou no

anterior.

§ 30 A representação indicada no inciso IV deverá ser ocupada por discentes com

matrícula ativa no curso, exceto aqueles que estiverem cursando o primeiro e o último semestres

letivos.

§ 4° A representação indicada no inciso V poderá ser ocupada por técnicos-administrativos

que atuem no curso ou tenham formação na sua área específica.

Art. 5° A presidência do colegiado de curso será exercida pelo coordenador do curso.

Parágrafo Único. O coordenador será substituído, em suas faltas ou impedimentos pelo
vice-coordenador, e, na falta ou impedimento deste, pelo membro do colegiado mais antigo no

magistério superior.

Art. 6° A secretaria do colegiado de curso será exercida por membro escolhido entre os

componentes do colegiado.

TÍTULO III

DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DE CATEGORIAS E

MANDATOS

Art. 7° A eleição dos representantes discentes e seus suplentes ocorrerá através de

indicação a partir de assembleia estudantil do curso convocada para este fim, com no mínimo sete

dias de antecedência, com ampla divulgação, ata e assinatura dos presentes.

§ 1° Para cada membro titular, deverá ser indicado um membro suplente.

§ 2° Os discentes terão mandato de um ano podendo ser reconduzidos, uma única vez, por

igual período.

Art. 8° Os representantes técnicos-administrativos e seus suplentes serão escolhidos por

seus pares.

§ 1° Para cada membro titular, deverá ser indicado um membro suplente.

§ 2° Os técnicos-administrativos terão mandato de um ano podendo ser reconduzidos, uma

única vez, por igual período.

Art. 90 Os representantes docentes e seus suplentes serão escolhidos por seus pares, em

reunião específica.

Parágrafo Único. Os representantes docentes terão mandato de 2 (dois) anos podendo ser

reconduzidos, uma única vez, por igual período.

Art. 10. 0 prazo do mandato poderá ser abreviado a qualquer tempo, desde que o membro

manifeste desejo de interrupção devidamente justificado.
§ 1° O pedido de destituição ou desligamento de algum membro do Colegiado pode ser

solicitado por no mínimo dois terços (2/3) dos membros do Colegiado.
§ 2° O desligamento de algum membro deve ser aprovado pelos membros do Colegiado.



§ 3° Será desligado automaticamente do Colegiado o membro que faltar, sem mdtjo

justificados, à 2 (duas) reuniões consecutivas ou à 3 (três) alternadas em dois semest

consecutivos.

§ 40 Em caso de vacância ocorrerá a substituição pelo suplente, e na inexistência deste, a

categoria ou instância representada deverá indicar seu substituto, respeitando os artigos 7°, 8° e 9°

deste regimento.
§ 500 novo membro que assumir não iniciará um novo mandato, apenas cumprirá o restante

do período para o qual foi escolhido.

Art. 11. As indicações dos membros do Colegiado deverão ocorrer com antecedência de

30 (trinta) dias antes do final do mandato vigente.

Art. 12. Expirado o mandato do coordenador e/ou vice-coordenador, se este for sucedido

por um dos docentes com assento no Colegiado de Curso, o antigo coordenador assumirá esse

assento, até o fim do mandato dos representantes docentes. Se for sucedido por docente sem assento

no Colegiado de curso, apenas será feita a substituição de coordenador e/ou vice-coordenador.

TÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 13. Compete ao Colegiado de Curso:

I - elaborar o Regulamento do Colegiado do Curso, observadas as normas institucionais,

para posterior aprovação da Comissão Acadêmica de Ensino.

II - auxiliar a Coordenação de Curso na implantação e execução do Projeto Pedagógico de

Curso (PPC);
III - analisar e deliberar sobre as propostas de alteração do Projeto Pedagógico do Curso

encaminhadas pelo NDE;
IV - colaborar com os docentes na elaboração, atualização e ajustamento de planos de

ensino de disciplinas, promovendo a dinamicidade na aplicação do PPC e na integração de seus

-

componentes curriculares;
V -

aprovar os planos de ensino das disciplinas, propondo adequações quando necessárias,
consultando o NDE;

VI - fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino adequadas
às diferentes disciplinas do curso;

VII - estimular prática de estudo independente, visando à progressiva autonomia

intelectual e profissional do estudante;
VIII - incentivar os discentes à produção de publicações e à participação em eventos,

projetos e outras atividades acadêmicas;
IX -

propor e apoiar a promoção de eventos acadêmicos do curso;

X - opinar nos processos de seleção, contratação, redistribuição, afastamento e

substituição de professores;
XI - colaborar com o levantamento de demandas de infraestrutura e de aquisição de livros,

equipamentos e materiais diversos de necessidade do curso;

XII - acompanhar o cumprimento dos programas, da legislação, dos planos de ensino, do

PPC, bem como a execução dos demais projetos;
XIII - designar grupos de trabalho para atividades específicas no âmbito do Curso;
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XIV dar suporte a Coordenaçao de Curso na tomada de decisoes relacionadas as

nbuições desta, sempre que solicitado;
XV - acompanhar os trabalhos e dar suporte ao NDE, apreciando as sugestões deste e

buscando meios para implementá-las;
XVI - emitir pareceres, dentro de suas competências, sobre solicitações de estudantes e

professores sempre que requerido;
XVII - acompanhar a avaliação do curso, incluindo a autoavaliação e as avaliações

internas e externas, em articulação com a Coordenação do Curso e o NDE;
XVIII - divulgar, antes do período de matrícula, a relação de turmas com os respectivos

professores e número de vagas;

XIX - fixar regras quanto à integralização do curso, respeitando o estabelecido em normas

legais;
XX - deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso;

XXI - deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado do Curso;
XXII - realizar outras atividades correlatas, no âmbito de sua competência.

Parágrafo Único. Essas atribuições poderão ser modificadas de acordo com as Resoluções

vigentes.

TÍTULO v

DO FUNCIONAMENTO

Capítulo I

Das Reuniões

Art. 14. 0 Colegiado do Curso se reunirá ordinariamente, uma vez por mês (durante o

período letivo), de acordo com as datas estabelecidas em calendário anualmente aprovado, e

extraordinariamente, se convocado pelo Presidente, com indicação de motivo, ou a requerimento de

1/3 (um terço) do total dos membros do Colegiado, com indicação de motivo.

§ 10 o Presidente divulgará por escrito através do e-mail institucional com pelo menos 48

(quarenta e oito) horas de antecedência, a pauta com os assuntos a serem tratados nas reuniões

ordinárias.

§ 2° As reuniões extraordinárias serão convocadas por escrito através do e-mail institucional,

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.

§ 30 Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação de reuniões

extraordinárias previsto no § 2° poderá ser reduzido, desde que se respeite o mínimo de 24 (vinte e

quatro) horas de antecedência conforme previsto no art. 11, § 1° da Resolução COSUEN 007/20 14,

e a indicação de pauta, omitida, justificando-se a medida no início da reunião.

§ 400 Colegiado reunir-se-á com o quórum mínimo de metade mais um de seus membros.

Art. 15. 0 comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em

relação a quaisquer outras atividades universitárias, exceto às referentes aos órgãos que lhe sejam

superiores.
Parágrafo Unico: Será considerada justificativa:
a) Motivo de saúde;

b) Direito assegurado por legislação específica;

c) Motivo relevante, a critério do Colegiado.

Art. 16. Será admitida a presença, em caráter eventual, desde que aprovada pelo Colegiado,
a participação, com direito a voz e sem direito a voto, de alunos das disciplinas do Curso, de

membros da Comunidade, de docentes ou de representantes dos órgãos técnicos desta Universidade



nas reuniões do Colegiado para prestar e/ou obter esclarecimentos que se façam necessários

assuntos constantes da ordem do dia.

Parágrafo único. Durante a discussão de assuntos que o Colegiado considere de caráter

sigiloso, só poderão estar presentes os membros do Colegiado.

Art. 17. As reuniões serão presididas pelo Coordenador.

Art. 18. As reuniões terão a duração máxima de 2 (duas) horas.

Parágrafo único. Excepcionalmente, este horário poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta)
minutos, se assim aprovado pelos membros do Colegiado presentes.

Art. 19. Havendo quórum, o Presidente (ou seu substituto) declarará aberta a reunião.

Procederá, então, à leitura da ata da reunião anterior, que será considerada aprovada
independentemente de votação, se não houver pedido de retificação. Em seguida, terá início a fase

do expediente de 30 (trinta) minutos, passando-se depois à ordem do dia, quando serão discutidos e

votados os assuntos constantes da pauta.

Art. 20. Apresentado um assunto pelo Relator designado, proceder-se-á à discussão,
facultando-se a palavra a cada um dos presentes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, prorrogáveis por

mais 5 (cinco) minutos, a juízo do Presidente (ou seu substituto).

Art. 21. A questão de ordem, que deverá ser claramente formulada, com indicação das

disposições regimentais ou estatutárias, cuja observância se pretenda esclarecer, será decidida em

definitivo pelo Presidente (ou seu substituto).

Art. 22. Nenhum participante poderá exceder o prazo de 3 (três) minutos na formulação de

questão de ordem.

Art. 23. Qualquer participante poderá falar pela ordem, por 3 (três) minutos, para reclamar

a observância de expresso dispositivo deste Regimento ou pedir informações sobre matéria em

debate.

Art. 24. Para apartear um colega, o participante deverá solicitar-lhe permissão, não podendo
"V-

ultrapassar o prazo de I (um) minuto.

§ 10 Não serão permitidos apartes paralelos ao discurso.

§ 2° Quando o orador estiver a falar pela ordem, ou para encaminhar votação, não serão

permitidos apartes.

§ 3° Os apartes serão breves e corteses.

Art. 25. Antes do encerramento da discussão, é possível a concessão de vista da matéria em

debate a quem a solicite, com obrigação de o requerente apresentar seu voto no prazo estabelecido

pelo Presidente (ou seu substituto).

Parágrafo único. Se houver impugnação justificada ao pedido de vista, o Colegiado
decidirá sobre sua concessão.

Art. 26. As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos metade mais um dos

membros do Colegiado considerando-se aprovada a matéria que obtiver aprovação favorável por

maioria simples dos membros do Colegiado presentes, salvo exigência de quórum especial prevista
em texto legal estatutário regimental.



Parágrafo único. No caso de empate, caberá ao Presidente ou a seu substituto eventual o

voto de desempate.

Art. 27. Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser registrados em ata.

§ 10 Caberá ao secretário a lavratura das atas das reuniões, que serão assinadas pelo
Presidente (ou seu substituto) e rubricadas, quando da sua aprovação, por todos os membros

presentes na reunião.

§ 2° As atas do Colegiado, após sua aprovação, serão publicadas.

Art. 28. Das decisões do Colegiado de Curso caberá recurso ao Colegiado do Centro

Interdisciplinar ao qual o curso está vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Capítulo II

Dos Membros do Colegiado

Art. 29. Compete aos Membros do Colegiado:

I - colaborar com o Coordenador no desempenho de suas atribuições;
II - colaborar com o Coordenador na orientação e fiscalização do funcionamento didático e

administrativo do curso;

III -

comparecer às reuniões, convocando o suplente em eventual impedimento para o

comparecimento;
IV - apreciar, aprovar e assinar ata de reunião;
V - debater e votar a matéria em discussão;
VI -

requerer informações, providências e esclarecimentos ao Coordenador;
VII - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem

atribuIdas.

Capítulo III

Da presidência

Art. 30. São atribuições do Presidente:

I - Convocar e presidir as reuniões;
II - Representar o Colegiado junto aos demais órgãos da UNILA;

III - Encaminhar as decisões do Colegiado;
IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria do colegiado;
V - Submeter à apreciação e à aprovação do colegiado a ata da sessão anterior;
VI - Dar posse aos membros do colegiado;
VII - Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do

Colegiado;
VIII - Cumprir e fazer cumprir a Resolução COSUEN 007/20 14, as normas superiores e o

Regimento Interno do Colegiado de Curso;
IX - Realizar atividades correlatas às suas funções.

Capítulo IV

Da Secretaria do Colegiado

Art. 31. Compete ao Secretário do Colegiado:
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I - Lavrar as atas do Colegiado; \''i
II - Executar os serviços de redação de documentos e correspondência;
III - Registrar as deliberações do Colegiado após a redação final;
IV - Transmitir aos membros do Colegiado os avisos de convocações de reuniões;
V - Efetuar diligências e encaminhar os pedidos de informação dirigidos à presidência do

Colegiado;
VI - Organizar, para aprovação do Presidente, a pauta para as reuniões do Colegiado;

VIII - Exercer as demais atribuições inerentes às funções.

Capítulo V

Das Comissões Especiais Temporárias

Art. 32. O Colegiado poderá constituir Comissões Especiais Temporárias para exame de

assuntos específicos.

§ 10 As comissões serão integradas por membros do Colegiado e/ou por membros externos

convidados e aprovados pelo Colegiado, sendo o exercício das atividades por eles desenvolvidas

consideradas relevantes, não ocasionando qualquer remuneração;

§ 2° Em caso de urgência, o presidente poderá criar Comissões Especiais Temporárias ad

referendum do Colegiado;

§ 3° Os documentos elaborados por essas Comissões (estudos, pareceres, relatórios, etc.)
serão submetidos à apreciação do Colegiado.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. 0 período de funcionamento do Colegiado do Curso obedecerá ao Calendário

Acadêmico da IJNILA, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUN).

Art. 34. As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo presidente ou por

metade mais um dos membros titulares do Colegiado, e aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços)
dos membros do Colegiado.

Art. 35. Este regimento interno entrará em vigor a partir da sua publicação.

Art. 36. Os casos omissos neste regimento serão declarados pelo voto da maioria absoluta do

colegiado, respeitadas as normativas vigentes na UNILA.

Foz do Iguaçu, 01 de setembro de 2017.

Carla Vermeulen Carvalho Grade

Presidente do Colegiado do curso de Biotecnologia
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PARECER TÉCNICO N° 01/2019

DATA DE EMISSÃO: 10/O 1/2019

INTERESSADO: Curso de Biotecnologia - Grau Bacharelado.

NOc

ASSUNTO: Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia - Grau Bacharelado,

da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

I - RELATÓRIO

1.Histórico

O Colegiado do curso de Biotecnologia - Grau Bacharelado aprovou a minuta de

Regimento Interno do Colegiado do Curso em reunião realizada no dia 01 de setembro de

2017. Em 31 de Outubro de 20170 Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano

de Ciências da Vida e da Natureza, encaminhou o processo N° 23422.013600/2017-29,

contendo ata da 14a reunião do colegiado do curso (em que se aprovou a minuta do regimento

interno do colegiado), Minuta de Regimento Interno do Colegiado do Curso e despacho

cadastrado pelo Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano de Ciências da

Vida e da Natureza, encaminhando o processo ao Departamento de Normas e

Desenvolvimento Curricular (DENDC) e solicitando análise do regimento. Em 06 de Novembro

de 2018 o Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular encaminhou o processo ao

Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza

contendo Parecer Técnico N° 21/2018, referente análise da minuta de regimento interno

elaborada pelo curso. Em 20 de Dezembro de 2018 o processo retornou a este departamento

com nova proposta de texto do regimento interno do colegiado do curso, contendo as

adequações propostas por este departamento e apresentando novas informações ao § 2° do

Art. 4° do referido documento. O documento elaborado a partir das orientações emanadas por

este departamento, bem como o processo supracitado serão objetos de análise deste parecer.

C-





(FI3K& I
b

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 'p
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 Vila A I Edifício Comercial Lorivo

Foz do Iguaçu, Paraná - Brasil

CEP: 85866.000

2. Mérito

2.1 Dos documentos que compõem o processo

O Processo Administrativo 23422.013600/2017-29 atualmente apresenta:

1. Cópia da ata da 14a reunião do Colegiado do curso de Biotecnologia, em que se aprovou

a minuta do Regimento Interno do Colegiado do Curso;

2. Minuta do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia, Grau

Bacharelado, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana;

3. Despacho eletrônico cadastrado pelo Departamento Administrativo do Instituto Latino -

Americano de Ciências da Vida e da Natureza encaminhando o processo N°

23422013600/2017-29 ao Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular;

4. Parecer Técnico N° 21/2018 elaborado pelo DENDC, contendo análise do Regimento

Interno do Colegiado do Curso;

5. Despacho eletrônico cadastrado pelo Departamento de Normas e Desenvolvimento

Curricular encaminhando análise do regimento interno do colegiado do curso de Biotecnologia;

6. Despacho Eletrônico N° 16558/2018 - DAILACVN, encaminhando o processo N°

23422.013600/2017-29 ao Departamento de Normas e Desenvolvimento Curricular;

7. Cópia da ata da 27° reunião do colegiado do curso de Biotecnologia, realizada em 13 de

dezembro de 2018 que aprovou o texto do regimento interno contendo adequações, conforme

sugestões elaboradas pelo DENDC:

8. Minuta do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia, Grau

Bacharelado, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, reelaborada após

adequações propostas pelo DEN DC:

Consideramos, portanto, que os documentos dispostos acima atendem aos trâmites

necessários à instrução do devido processo legal.
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2.2 Do Regimento Interno do Colegiado do Curso

2.2.1 Da estrutura

FIs

Rub J

A versão do Regimento Interno do Colegiado do curso analisada seguiu o modelo de

estrutura encaminhado pela PROGRAD/DENDC.

2.2.2 Do conteúdo

a) No Título II "DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO", Art. 4°, 2° parágrafo,

sugerimos os seguintes ajustes:

Onde se lê:

§ 2° Os docentes elegíveis no inciso Ill serão aqueles que ministrarem qualquer componente

curricular, ou parte destes, ou atuarem no curso no semestre letivo corrente ou no anterior.

Leia-se

§ 2° Os docentes elegíveis no inciso Ill serão aqueles que ministrarem qualquer componente

curricular, ou parte destes, no curso no semestre letivo corrente ou no anterior.

Justificativa: De acordo com § 2° do Art. 4° da RESOLUÇÃO COSUEN N° 007/2014, de 30 de

Junho de 2014, a prerrogativa para participação docente no colegiado do curso é ter ministrado

componentes curriculares, ou parte destes, no semestre letivo corrente ou no anterior. A

normativa não estabelece possibilidade de participação docente que não atenda a esse

requisito. Sendo assim, sugerimos a retirada da expressão "ou atuarem" na composição do § 2°

do Art. 4° do Regimento Interno do Colegiado do Curso.
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b) Sugerimos que a data que consta ao final do Regimento Interno seja atualizada.

II- PARECER

Após análise da solicitação realizada pelo Departamento Administrativo do Instituto

Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, consideramos haver necessidade de

adequações ao texto do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Biotecnologia, para que

o documento se ajuste as normativas vigentes. Deste modo, este departamento sugere que a

aprovação do regimento ocorra após a realização das adequações sugeridas neste parecer.

Este parecer segue em anexo ao processo N°23422.013600/2017-29.

É o parecer.

Foz do Iguaçu, 10 de Janeiro de 2019

F ranleoretti Flavio Augusto Serra

Técnica em Assuntos Educacionais

I']*IiIi

Técnico em Assuntos Educacionais

Chefe Substituto do DENDC

I De acordo:

Lucio Flavio Gross Freitas

Pró-Reitor de Graduação

I)ata: 21 / .)4 I 2c2f
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Processo n°. 23422.013600/2017-29

Assunto: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE

BIOTECNOLOGIA

DESPACHO

Ao Departamento Administrativo do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza:

'-
Conforme solicitação, encaminhamos análise do Regimento Interno do Colegiado do curso de Biotecnologia, contido no

Parecer Técnico N° 01/2019 - DENDC, que integra o presente processo.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 11/01/2019 15:47)
FRANCIELIE MORETrI

DEPARTAMENTO DE NORMAS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (10.01.05.17.08)
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

SIPAC I Coordenadoria de Tecnologia da Informação - I I Copyright © 2005-2019 - UFRN -

azull.unila.sigl I

1 de 1 11/01/2019 15:48
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REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO

CURSO DE BIOTECNOLOGIA

Aprova o Regimento Interno do Colegiado do Curso

de Biotecnologia da Universidade Federal da

Integração Latino-Americana - IJNILA.

TÍTULO I

DO COLEGIADO E SEUS FINS

Art. io o Colegiado do Curso de Biotecnologia, da UNILA, é regido por este Regimento,
observadas as disposições dos órgãos universitários superiores.

Art. 2° 0 Colegiado mencionado no artigo anterior é o órgão primário de função
normativa, consultiva, deliberativa e de planejamento acadêmico do curso, com composição,
competências e funcionamento definidos na Resolução COSUEN 007/2014, de 30 de junho de 2014

e alterações subsequentes, e disciplinado neste Regimento Interno.

TÍTULO II

DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO

Art. 3° 0 Colegiado do Curso de graduação em Biotecnologia tem por finalidade

acompanhar a implementação e administrar a execução do projeto pedagógico do curso, avaliar

alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades

acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas vigentes, ressalvadas as competências das

instâncias superiores.

Art. 4° 0 Colegiado de Curso de Biotecnologia, respeitando a proporção de 70% (setenta

por cento) de docentes, conforme o parágrafo único do Art. 56 da Lei n° 9.394/1996, é constituído

por:

I - Coordenador do Curso;
II - Vice-coordenador do Curso;
III - Cinco docentes titulares e dois suplentes que ministram Componentes Curriculares no

curso (de acordo com o §2° do Art. 4°);
IV - Dois discentes titulares e dois suplentes;



V - Um técnico-administrativo titular e um suplente.

§ 1° Os representantes relacionados nos incisos I e II serão eleitos de acordo com a

Resolução COSUEN 8/2014 de 03 de julho de 2014 e/ou resoluções posteriores.
§ 2° Os docentes elegíveis no inciso III serão aqueles que ministrarem qualquer

componente curricular, ou parte destes, no curso no semestre letivo corrente ou no anterior

§ 3° A representação indicada no inciso IV deverá ser ocupada por discentes com

matrícula ativa no curso, exceto aqueles que estiverem cursando o primeiro e o último semestres

letivos.

§ 4° A representação indicada no inciso V poderá ser ocupada por técnico-administrativos

que atuem no curso ou tenham formação na sua área específica.

Art. 50 A presidência do colegiado de curso será exercida pelo coordenador do curso.

Parágrafo Único. O coordenador será substituído, em suas faltas ou impedimentos pelo
vice-coordenador, e, na falta ou impedimento deste, pelo membro do colegiado mais antigo no

magistério superior.

Art. 6° A secretaria do colegiado de curso será exercida por membro escolhido entre os '-

componentes do colegiado.

TÍTULO III

DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DE CATEGORIAS E

MANDATOS

Art. 7° A eleição dos representantes discentes e seus suplentes ocorrerá através de

indicação a partir de assembleia estudantil do curso convocada para este fim, com no mínimo sete

dias de antecedência, com ampla divulgação, ata e assinatura dos presentes.

§ 1° Para cada membro titular, deverá ser indicado um membro suplente.

§ 2° Os discentes terão mandato de um ano podendo ser reconduzidos, uma única vez, por

igual período.

Art. 8° Os representantes técnicos-administrativos e seus suplentes serão escolhidos por

seus pares.

§ 1° Para cada membro titular, deverá ser indicado um membro suplente.
§ 20 Os técnicos-administrativos terão mandato de um ano podendo ser reconduzidos, uma

única vez, por igual período.

Art. 9° Os representantes docentes e seus suplentes serão escolhidos por seus pares, em

reunião específica.

Parágrafo Único. Os representantes docentes terão mandato de 2 (dois) anos podendo ser

reconduzidos, uma única vez, por igual período.

Art. 10. O prazo do mandato poderá ser abreviado a qualquer tempo, desde que o membro

manifeste desejo de interrupção devidamente justificado.

§ 1° 0 pedido de destituição ou desligamento de algum membro do Colegiado pode ser

solicitado por no mínimo dois terços (2/3) dos membros do Colegiado.
§ 2° 0 desligamento de algum membro deve ser aprovado pelos membros do Colegiado.
§ 3° Será desligado automaticamente do Colegiado o membro que faltar, sem motivos

justificados, à 2 (duas) reuniões consecutivas ou à 3 (três) alternadas em dois semestres

consecutivos.



§ 40 Em caso de vacancia ocorrera a substituição pelo suplente, e na inexistencia deste,

categoria ou instância representada deverá indicar seu substituto, respeitando os artigos 7°, 8° e 90

deste regimento.
§ 500 novo membro que assumir não iniciará um novo mandato, apenas cumprirá o restante

do período para o qual foi escolhido.

Art. 11. As indicações dos membrôs do Colegiado deverão ocorrer com antecedência de

30 (trinta) dias antes do final do mandato vigçnte.

Art. 12. Expirado o mandato do coordenador e/ou vice-coordenador, se este for sucedido

por um dos docentes com assento no Colegiado de Curso, o antigo coordenador assumirá esse

assento, até o fim do mandato dos representantes docentes. Se for sucedido por docente sem assento

no Colegiado de curso, apenas será feita a substituição de coordenador e/ou vice-coordenador.

TÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 13. Compete ao Colegiado de Curso:

I - elaborar o Regulamento do Colegiado do Curso, observadas as normas institucionais,

para posterior aprovação da Comissão Acadêmica de Ensino.

II - auxiliar a Coordenação de Curso na implantação e execução do Projeto Pedagógico de

Curso (PPC);
III - analisar e deliberar sobre as propostas de alteração do Projeto Pedagógico do Curso

encaminhadas pelo NDE;
IV - colaborar com os docentes na elaboração, atualização e ajustamento de planos de

ensino de disciplinas, promovendo a dinamicidade na aplicação do PPC e na integração de seus

componentes curriculares;
V -

aprovar os planos de ensino das disciplinas, propondo adequações quando necessárias,
consultando o NDE;

VI - fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino adequadas
às diferentes disciplinas do curso;

VII - estimular prática de estudo independente, visando à progressiva autonomia

intelectual e profissional do estudante;
VIII - incentivar os discentes à produção de publicações e à participação em eventos,

projetos e outras atividades acadêmicas;
IX -

propor e apoiar a promoção de eventos acadêmicos do curso;

X - opinar nos processos de seleção, contratação, redistribuição, afastamento e

substituição de professores;
XI - colaborar com o levantamento de demandas de infraestrutura e de aquisição de livros,

equipamentos e materiais diversos de necessidade do curso;

XII - acompanhar o cumprimento dos programas, da legislação, dos planos de ensino, do

PPC, bem como a execução dos demais projetos;
XIII - designar grupos de trabalho para atividades específicas no âmbito do Curso;
XIV - dar suporte à Coordenação de Curso na tomada de decisões relacionadas às

atribuições desta, sempre que solicitado;



p J XV - acompanhar os trabalhos e dar suporte ao NDE, apreciando as sugestões deste e

scando meios para implementá-las;
XVI - emitir pareceres, dentro de suas competências, sobre solicitações de estudantes e

professores sempre que requerido;
XVII - acompanhar a avaliação do curso, incluindo a autoavaliação e as avaliações

internas e externas, em articulação com a Coordenação do Curso e o NDE;
XVIII - divulgar, antes do período de matrícula, a relação de turmas com os respectivos

professores e número de vagas;

XIX - fixar regras quanto à integralização do curso, respeitando o estabelecido em normas

legais;
XX - deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso;

XXI - deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado do Curso;

XXII - realizar outras atividades correlatas, no âmbito de sua competência.

Parágrafo Único. Essas atribuições poderão ser modificadas de acordo com as Resoluções

vigentes.

TÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO

Capítulo I

Das Reuniões

Art. 14. 0 Colegiado do Curso se reunirá ordinariamente, uma vez por mês (durante o

período letivo), de acordo com as datas estabelecidas em calendário anualmente aprovado, e

extraordinariamente, se convocado pelo Presidente, com indicação de motivo, ou a requerimento de

1/3 (um terço) do total dos membros do Colegiado, com indicação de motivo.

§ 10 0 Presidente divulgará por escrito através do e-mail institucional com pelo menos 48

(quarenta e oito) horas de antecedência, a pauta com os assuntos a serem tratados nas reuniões

ordinárias.

§ 2° As reuniões extraordinárias serão convocadas por escrito através do e-mail institucional,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.

§ 3° Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação de reuniões

extraordinárias previsto no § 2° poderá ser reduzido, desde que se respeite o mínimo de 24 (vinte e

quatro) horas de antecedência conforme previsto no art. 11, § 1° da Resolução COSUEN 007/2014,
e a indicação de pauta, omitida, justificando-se a medida no início da reunião.

§ 4° 0 Colegiado reunir-se-á com o quórum mínimo de metade mais um de seus membros.

Art. 15. 0 comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e preferencial em

relação a quaisquer outras atividades universitárias, exceto às referentes aos órgãos que lhe sejam
superiores.

Parágrafo Unico. Será considerada justificativa:
a) Motivo de saúde;

b) Direito assegurado por legislação específica;

c) Motivo relevante, a critério do Colegiado.

Art. 16. Será admitida a presença, em caráter eventual, desde que aprovada pelo Colegiado,
a participação, com direito a voz e sem direito a voto, de alunos das disciplinas do Curso, de

membros da Comunidade, de docentes ou de representantes dos órgãos técnicos desta Universidade

nas reuniões do Colegiado para prestar e/ou obter esclarecimentos que se façam necessários sobre

assuntos constantes da ordem do dia.



íZ\
Parágrafo único. Durante a discussão de assuntos que o Colegiado considere de

sigiloso, só poderão estar presentes os membros do Colegiado. \

Art. 17. As reuniões serão presididas pelo Coordenador.

Art. 18. As reuniões terão a duração máxima de 2 (duas) horas.

Parágrafo único. Excepcionalmente, este horário poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta)
minutos, se assim aprovado pelos membros do Colegiado presentes.

Art. 19. Havendo quórum, o Presidente (ou seu substituto) declarará aberta a reunião.

Procederá, então, à leitura da ata da reunião anterior, que será considerada aprovada

independentemente de votação, se não houver pedido de retificação. Em seguida, terá início a fase

do expediente de 30 (trinta) minutos, passando-se depois à ordem do dia, quando serão discutidos e

votados os assuntos constantes da pauta.

Art. 20. Apresentado um assunto pelo Relator designado, proceder-se-á à discussão,
facultando-se a palavra a cada um dos presentes, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, prorrogáveis por

mais 5 (cinco) minutos, a juízo do Presidente (ou seu substituto).

Art. 21. A questão de ordem, que deverá ser claramente formulada, com indicação das

disposições regimentais ou estatutárias, cuja observância se pretenda esclarecer, será decidida em

definitivo pelo Presidente (ou seu substituto).

Art. 22. Nenhum participante poderá exceder o prazo de 3 (três) minutos na formulação de

questão de ordem.

Art. 23. Qualquer participante poderá falar pela ordem, por 3 (três) minutos, para reclamar

a observância de expresso dispositivo deste Regimento ou pedir informações sobre matéria em

debate.

Art. 24. Para apartear um colega, o participante deverá solicitar-lhe permissão, não podendo

ultrapassar o prazo de 1 (um) minuto.

§ 10 Não serão permitidos apartes paralelos ao discurso.

§ 2° Quando o orador estiver a falar pela ordem, ou para encaminhar votação, não serão
-

permitidos apartes.

§ 3° Os apartes serão breves e corteses.

Art. 25. Antes do encerramento da discussão, é possível a concessão de vista da matéria em

debate a quem a solicite, com obrigação de o requerente apresentar seu voto no prazo estabelecido

pelo Presidente (ou seu substituto).

Parágrafo único. Se houver impugnação justificada ao pedido de vista, o Colegiado
decidirá sobre sua concessão.

Art. 26. As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos metade mais um dos

membros do Colegiado considerando-se aprovada a matéria que obtiver aprovação favorável por

maioria simples dos membros do Colegiado presentes, salvo exigência de quórum especial prevista
em texto legal estatutário regimental.

Parágrafo único. No caso de empate, caberá ao Presidente ou a seu substituto eventual o

voto de desempate.



\f Art. 27. Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser registrados em ata.

§ 10 Caberá ao secretário a lavratura das atas das reuniões, que serão assinadas pelo
Presidente (ou seu substituto) e rubricadas, quando da sua aprovação, por todos os membros

presentes na reunião.

§ 2
0

As atas do Colegiado, após sua aprovação, serão publicadas.

Art. 28. Das decisões do Colegiado de Curso caberá recurso ao Colegiado do Centro

Interdisciplinar ao qual o curso está vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Capítulo II

Dos Membros do Colegiado

Art. 29. Compete aos Membros do Colegiado:

I - colaborar com o Coordenador no desempenho de suas atribuições;
II - colaborar com o Coordenador na orientação e fiscalização do funcionamento didático e

administrativo do curso;

III -

comparecer às reuniões, convocando o suplente em eventual impedimento para o

comparecimento;
IV - apreciar, aprovar e assinar ata de reunião;
V - debater e votar a matéria em discussão;
VI -

requerer informações, providências e esclarecimentos ao Coordenador;
VII - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e relatar as matérias que lhes forem

atribuIdas.

Capítulo III

Da presidência

Art. 30. São atribuições do Presidente:

I - Convocar e presidir as reuniões;
II - Representar o Colegiado junto aos demais órgãos da UNILA;
III - Encaminhar as decisões do Colegiado;
IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria do colegiado;
V - Submeter à apreciação e à aprovação do colegiado a ata da sessão anterior;
VI - Dar posse aos membros do colegiado;
VII - Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do

Colegiado;
VIII - Cumprir e fazer cumprir a Resolução COSUEN 007/2014, as normas superiores e o

Regimento Interno do Colegiado de Curso;
IX - Realizar atividades correlatas às suas funções.

Capítulo IV

Da Secretaria do Colegiado

Art. 31. Compete ao Secretário do Colegiado:

I - Lavrar as atas do Colegiado;
II - Executar os serviços de redação de documentos e correspondência;



III - Registrar as deliberaçoes do Colegiado apos a redaçao final;
IV - Transmitir aos membros do Colegiado os avisos de convocações de reuniões;
V - Efetuar diligências e encaminhar os pedidos de informação dirigidos à presidência dq..,../

Colegiado;
VI - Organizar, para aprovação do Presidente, a pauta para as reuniões do Colegiado;

VIII - Exercer as demais atribuições inerentes às funções.

Capítulo V

Das Comissões Especiais Temporárias

Art. 32. O Colegiado poderá constituir Comissões Especiais Temporárias para exame de

assuntos específicos.

§ 10 As comissões serão integradas por membros do Colegiado e/ou por membros externos

convidados e aprovados pelo Colegiado, sendo o exercício das atividades por eles desenvolvidas

consideradas relevantes, não ocasionando qualquer remuneração;

§ 2° Em caso de urgência, o presidente poderá criar Comissões Especiais Temporárias ad

referendum do Colegiado;
§ 3° Os documentos elaborados por essas Comissões (estudos, pareceres, relatórios, etc.)

serão submetidos à apreciação do Colegiado.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. 0 período de funcionamento do Colegiado do Curso obedecerá ao Calendário

Acadêmico da UNILA, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUN).

Art. 34. As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo presidente ou por

metade mais um dos membros titulares do Colegiado, e aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços)
dos membros do Colegiado.

Art. 35. Este regimento interno entrará em vigor a partir da sua publicação.

Art. 36. Os casos omissos neste regimento serão declarados pelo voto da maioria absoluta do

colegiado, respeitadas as normativas vigentes na UNILA.

Foz do Iguaçu, 29 de março de 2019.

Carla Vermeulen Carvalho Grade

Presidente do Colegiado do curso de Biotecnologia
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1 ATA DA VIGESIMA OITAVA REUNIAO O

2 COLEGIADO DO CURSO DË

3 BIOTECNOLOGIA, REALIZADA VINTE E

4 NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E

5 DEZENOVE---------------------------------------------

6

7 Aos vinte nove dias do mês de março de 2019, os membros do colegiado do curso de

8 Biotecnologia, conforme lista de presença anexa, reuniram-se na sala G204-2, prédio do ginásio,
9 Jardim Universitário, na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. A professora Carla

lo Vermeulen Grade - Coordenadora do curso de Biotecnologia - iniciou a sessão às 08:10hs.

11 Ausências justificadas: Luiz Henrique Garcia Pereira, que foi substituído por sua suplente
12 Rafaella Bonugli. Ausências injustificadas: Fernando Cezar dos Santos. Inicialmente foi

13 discutido sobre as justificativas das ausências dos membros deste colegiado. Segundo o artigo
14 100, § 3° do regulamento do colegiado, "será desligado automaticamente do Colegiado o membro

15 que faltar, sem motivos justificados, à 2 (duas) reuniões consecutivas ou à 3 (três) alternadas em

16 dois semestres consecutivos." Considerando que o calendário de reuniões já estava previamente
17 aprovado desde dezembro/2018 e, considerando também que nenhuma aula é agendada nos

horários destinados as reuniões, os membros presentes discutiram e propuseram criação de

i9 critérios objetivos. Assim, fica aprovado que serão consideradas faltas justificativas: Ausência

20 motivada por razões de saúde com apresentação de atestado ou declaração; convocação para

21 participação do tribunal do júri, participação em evento científico da área, entre outros

22 disciplinados em lei, sempre com a comprovação correspondente. Casos omissos serão discutidos

23 no colegiado. PAUTA I - Mudança na composição do colegiado: O mandato dos técnicos e

24 discentes encerra em 27/04/2019 (de acordo com Portaria de designação 25/2018), sendo assim

25 necessário verificar o interesse dos técnicos em renovar o mandato (Prof. Carla encaminhará um

26 e-mail para verificar o interesse à recondução). Já os discentes deverão convocar reunião, com

27 ata, para indicação de novos membros. PAUTA II - Equivalência automática EMTOO5O

28 Laboratório de Química Geral com BTC0115 Química Geral Experimental: Equivalência
29 aprovada. PAUTA III - Equivalência automática Pensamento computacional x

30 Programação de Computadores (engenharias): Equivalência aprovada. NDE fará um

31 levantamento em outros PPCs para verificar se existem outras disciplinas passíveis de

32 equivalência. PAUTA IV - Aprovação do regimento interno (versão final) - Colegiado acatou

33 a modificação proposta pelo DENDC, seguindo assim seu trâmite para aprovação. PAUTA V -

'4 Mudança pré-requisito disciplina Pro? Arthur: Alteração do pré-requisito para apenas

-i Química Geral para a disciplina optativa BTCO13I - ESTUDOS AVANÇADOS EM

36 FARMACOLOGIA: DA BANCADA A INDUSTRIA FARMACEUTICA. PAUTA VI -

37 Modelo Relatório de Estágio: Pro? Carla trouxe uma minuta de regimento de estágio do curso

38 de Biologia elaborada pelo Prof. Cleto juntamente com o departamento de estágio. Pro? Carla

39 encaminhou para o Pro? Kelvinson revisar a minuta e apresentar uma proposta para o curso de

40 Biotecnologia na próxima reunião para demais apontamentos. Pro? Carla sugeriu especificar
41 mais as normas de relatório final de atividade e marcar reunião com os alunos para apresentar as

42 normas e procedimentos. PAUTA VII - Cooperação UNILA x CIEMAT: Presidente Carla

43 recebeu um e-mail questionando os coordenadores sobre o interesse de manter a cooperação entre

44 1.JNILA x CIEMAT. O centro oferece vários cursos na área de biologia e meio ambiente. O curso

45 de Biotecnologia respondeu favorável para a manutenção do acordo. Pro? Kelvinson se

46 voluntariou para verificação da página do centro, para posterior apresentação de proposta de

47 intercâmbio ou outros contatos pertinentes. PAUTA VIII - Semana Acadêmica Biotec:

48 Discentes do curso procuraram Pro? Carla para sugerir organizar a semana acadêmica em

49 coincidência com o 17th Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, que
50 ocorrerá do dia 22 ao dia 26 de setembro, para aproveitamento de participantes como palestrantes



i da SA. Ficou aberto para consulta aos pares e sugestões que serão trazidas na próxima reunião.

52 para definição final. PAUTA IX - LINA (e-maus discente Felipe): Discente Felipe solicitou

53 que o colegiado reconhecesse oficialmente a abertura de um polo da LINA na UNILA. Membros

54 anuIram sua abertura. PAUTA X - Diretriz Curricular Nacional do Bacharelado em

55 Biotecnologia: Prokssora Carla apresentou uma minuta de DNC dos cursos de Biotecnologia,
56 enviada pela LINA, para eventuais contribuições. Foi sugerido pelo Prof. Pablo ue a minuta

57 fosse primeiramente analisada no âmbito do NDE, para quem a presidente irá então encaminhar a

58 minuta. PAUTA Xl - Aprovação Planos de Ensino: Presidente repassou aos profissores para

59 conferência, de acordo com instruções em anexo. Os planos que estiverem de acordo nesta data

60 ticam nesta oportunidade aprovados. Os planos não aprovados serão devolvidos aos docentes

61 responsáveis e, sanados os problemas, serão aprovados no Sistema. PAUTA XII - Aprovaçóes
62 disciplinas para DENDC

- Foram considerados aprovados os pedidos realizados ad referendum
63 a seguir: Equivalência automática de BTCOO49 - Pensamento Computacional em Biotecnologia e

64 ECIOO2 1/ EEROO74 1 EFIOO 14 - Programação de Computadores, solicitada por formulário ao

os DENDC em 29/03/2019; Equivalência automática de BTCOI 15 - Química Geral Experimental e

66 QU10027 - Química Geral Experimental, QU10034 / EMTOO5O - Laboratório de Química Geral.

67 solicitada por formulário ao DENDC em 29/03/2019; Equivalência automática de BTCOO44 -

68 Administração, Gestão e Empreendedorismo para Biotecnologia e BICO 119 - Administração -

69 Gestão e Empreendedorismo para Biotecnologia, solicitada por formulário ao E)ENDC em

70 11/02/2019; criação da optativa Estudos Avançados em Farmacologia: I)a bancada à Indústria

71 Farmacêutica, com pré-requisito Química Geral, solicitada por formulário ao I)ENIX' em

72 11/03/2019. PAUTA Xlii - Transferência Prof Berghem: Docente solicitou transferência

73 definitiva para UNILA, se baseando na portaria 193/2018. Pror Pablo sugeriu encaminhar o caso

74 ao Procurador Egon solicitando parecer sobre o caso, o que será feito pela presidente. PAUTA
75 XIV - Discussão sobre artigos 224 e 225 da Resolução COSUEN n° 07/2018: Prof Pablo

76 sugeriu o envio de e-mail para os discentes desaconselhando a prática, ficando a cargo dos

77 próprios discentes os ônus oriundos da postura adotada, o que já havia sido realizado pela
78 Coordenadora. Prof Carla sugeriu a elaboração de minuta sobre o que foi debatido no colegiado.
79 a tim de propor alternativas e sugestões, incentivando a discussão e amadurecimento do assunto

o para melhor análise da IN. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às

1 10:34hs, da qual eu, Francielle Franza, lavrei a presente Ata, que será encaminhada via e-mail

82 aos presentes para aprovação e assinatura em próxima reunião.

,, / i
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.c' ------
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Processo no. 23422.013600/2017-29

Assunto: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE

BIOTECNOLOGIA

DESPACHO

PARA DENDC

ASSUNTO: Regimento Interno do Colegiado do curso de Biotecnologia - Aprovação de minuta

Prezados, boa tarde.

Considerando o parecer técnico n° 01/2019, referente a necessidade de adequação ao texto do Regimento
Interno do Colegiado:

I. Em reunião colegiada do curso de Biotecnologia, ocorrida em 29/03/2019, foi acatada pelos membros

presentes todas as recomendações técnicas propostas pelo DENDC, conforme ata (vide pg. 33).

E não havendo nenhuma alteração adicional a ser feita, solicitamos a APROVAÇÃO do Regimento Interno do

Colegiado do curso de Biotecnologia (vide pg. 29-32).

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 16/04/2019 13:19)
FRANCIELLE FRANZA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

(10.01.06.03.04.0 1)
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
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Processo n°. 23422.013600/2017-29

Assunto: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE

BIOTECNOLOGIA

DESPACHO

Prezados,

Considerando que foram adequadas as alterações propostas no parecer técnico n° 01/2019 e não havendo

outras alterações a serem sugeridas, encaminhamos o presente processo para seguir seu fluxo de aprovação.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 21/05/2019 09:33)
JOCINEIA MEDEIROS

DEPARTAMENTO DE NORMAS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (10.01.05.17.08)
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
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Processo n°. 23422.013600/2017-29

Assunto: SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DE

BIOTECNOLOGIA

DESPACHO

PARA COMISSÃO ACADÊMICA DE ENSINO ILACVN

Considerando a Resolução Cosuen 07/2014 que dispõe:
"

8° Cada Colegiado
de Curso deverá elaborar seu regimento interno, estabelecendo sua

composição, o mandato de seus membros e seu funcionamento, devendo este

ser submetido para análise e aprovação da Comissão Acadêmica do Instituto

no qual o curso está vinculado.'

Encaminha-se o presente processo para aprovação do regimento interno do

Colegiado de Biotecnologia e posterior aprovação no Consuni ILACVN.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 28/05/2019 16:16)
LUCIANO CALHEIROS LAPAS

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIENCIAS DA VIDA E DA NATUREZA (10.01.06. 03)
DIRETOR DE INSTITUTO
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