
 

 

23º FORUM DE DOCENTES 

 

Memória do Painel da Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas 

Sala CEEQGEM 

22/09/2016 14:00 

 

Coordenação: não houve. 

Assessoria Técnica: Vera Harumi Kuranishi 

 

1- Abertura do Painel 

Comentários: 

A Assessoria Técnica da CEEQGEM iniciou os trabalhos, às 14h10min, com pedido de 

desculpas pela ausência do Coordenador e de Conselheiro representante da Câmara e 

agradecendo a presença dos Coordenadores de Curso. 

Houve participação dos seguintes Coordenadores de Curso: de Engenharia de Alimentos da 

UNICENTRO (Guarapuava); de Engenharia de Alimentos da UEM (campus Umuarama) e da 

Engenharia de Materiais da UNILA (Foz do Iguaçu). Além da participação do Agente Fiscal Eng. 

Quím. Bruno Takemura. 

 

2- Atribuições Profissionais 

Comentários: 

A Assessoria Técnica fez uma citação e explanação sobre a legislação relacionada à atribuição 

de profissionais da Modalidade Química (Engenheiro Químico, Engenheiro de Alimentos, 

Engenheiro de Materiais). 

 

- Legislação do Sistema Profissional (incluindo a Resol. 1073/16) 

Comentários: 

Referenciada a apresentação do Superintendente Ritter sobre a Resolução 1.073/2016 do 

Confea. Não houve questionamentos. 

 

- Análise Curricular 

Comentários: 

O Coordenador de curso da UNILA questionou sobre a forma de análise se é levado em conta 

a carga horária e os conteúdos programáticos. 

Foi informado pela Assessoria que a análise efetuada pela Câmara Especializada não pode 

levar em consideração a carga horária efetuada por disciplina, apenas a carga horária total do 

curso e análise dos conteúdos programáticos.  

 

- Ensino na modalidade EaD 

Comentários: 



 

 

Embora não tendo conhecimento da existência de cursos na Modalidade EaD da área de 

Engenharia Química, os Coordenadores de Curso presentes externaram preocupação com o 

tipo de profissionais que serão formados por cursos na Modalidade EaD.  

 

- Sombreamento 

Comentários: 

A Assessoria Técnica comentou sobre o sombreamento existente entre Conselhos de 

Fiscalização Profissional citando o CRQ, CRMV, CRBio, CRF e também o sombreamento que 

existe dentro do próprio Sistema Confea/Crea em determinadas atividades. 

 

3- Fiscalização das atividades desenvolvidas pelos Docentes 

Comentários: 

A assessoria Técnica informou sobre o estudo realizado pelo DRI nas Instituições de Ensino e 

sobre a possibilidade de o Crea efetuar fiscalização de atividades extra docência que são 

realizados pelos docentes. 

 

- Interrupção do Registro Profissional por docentes 

Comentários: 

A Coordenadora de Curso da UEM informou não ser registrada junto ao Crea, no entanto, 

mostrou interesse em efetuar seu registro para ter maior participação junto ao Crea. A 

assessoria informou que há possibilidade de participar como Inspetora e também como 

Conselheira pela Instituição de Ensino ou por meio de Entidade de Classe. 

 

- Atividades técnicas desenvolvidas por docentes 

Comentários: 

Os Coordenadores presentes informaram que nos contratos entre Docentes e Instituições de 

Ensino Públicas, em geral, estão previstas atividades de pesquisa e extensão. E a extensão, em 

geral, é a realização de serviços para terceiros. 

 

4- Sessão de perguntas e respostas 

Comentários: 

Não houve. 

 

 5- Discussão e elaboração de propostas 

Comentários: 

O Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais da UNILA Prof. José Ferreira da Silva Jr, 

Engenheiro de Materiais, solicita reunião com Coordenador da CEEQGEM com participação de 

um professor Engenheiro de Materiais para efetuar uma análise prévia do Projeto Pedagógico 

do Curso (novo) que está sendo atualizado, antes que o mesmo seja submetido a análise da 

Comissão de Educação da Instituição da qual pertence. 



 

 

O Coordenador do curso de Engenharia de Alimentos da UNICENTRO Prof. Mauricio Rigo 

sugeriu o nome do Prof. Carlos Granado que foi Conselheiro da, à época, Câmara 

Especializada de Engenharia Química, além de ser professor do Curso de Engenharia de 

Materiais da UEPG. 

 

6- Encerramento 

Comentários: 

Esgotados os assuntos da pauta, não havendo mais nada a ser tratado, a Assessoria Técnica 

da CEEQGEM declarou encerrada a reunião às 15h55min. 

 

 


