
ATA  DA  QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO 
CURSO  DE  MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DA INTEGRAÇÃO  LATINO 
AMERICANA, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, os membros do Colegiado do curso 
de Matemática,  reuniram-se por meio da plataforma digital   – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 
utilizando  a  ferramenta  de  conferência  web,  pelo  enlace 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-matematica.  O  Presidente  do  Colegiado,  professor 
Fábio Silva Melo, deu início a reunião às quatorze horas e doze minutos, estiveram presentes os seguintes 
membros(a):  Adriana  Flores  de  Almeida  (vice-coordenadora  do  curso);  Camila  Isoton;  Eralcilene 
Moreira  Terezio;  Fábio  Silva  Melo  (coordenador  do  curso),  Fidel  Pascua  Vilchez e  Patrícia  Couto 
Gonçalves Mauro.  Com quórum legal, o Presidente abriu a sessão. 1. Expediente:  1.1. Justificativa de 
ausência de membros titulares. 1.2. Informes: 1.2.1. Professor ainda não designado para FAL III da Lic. 
Mat..  Cobranças  por  e-mail  pela  Coordenação  nos  dias  20-out-2021  e  em  08-nov-2021  junto  ao 
DACICLO e junto a PROGRAD. Saída da chefia do DACICLO. 1.2.2. Reuniões ordinárias sempre na 
última 5ª-feira de cada mês. 1.2.3. Aprovados no PSS de substituto para a Matemática, segundo o Edital  
N.º 164/2021/PROGEPE. O resultado final foi homologado pelo Edital N.º 235/2021/PROGEPE. 1.2.4. 
Portaria de designação de membros para composição do Fórum das Licenciaturas da UNILA:  Portaria 
65/2021/PROGRAD publicada no BS N.º 126/2021. 1.2.5. Admissão de aluno indígena ao curso de Lic. 
Mat.. Orientações gerais enviadas aos professores do curso. 1.2.6. Foi solicitada a renovação de contrato 
dos professores visitantes: Zaqueu e Camila. Decisão comunicada à Direção do ILACVN na manhã do 
dia  22-nov-2021. O  caso  é  comunicado  ao  Colegiado.  Para  isso  foi  enviado  o  Ofício  N.º 
132/2021/ILACVN comunicando a renovação. 2. Ordem do dia: 2.1. Aprovação de planos de ensino de 
2021-6s.  Segundo o  calendário acadêmico vigente (o estabelecido na Res.  CONSUN N.º 018/2021,  
publicada no  BS N.º 044/2021) os servidores docentes tinham até o dia 20-nov-2021 para cadastrar o 
plano de ensino no SIGAA; pela  mesma resolução a  data máxima para homologação dos planos de 
ensino pelas coordenações é 07-dez-2021. Os planos de ensino serão distribuídos para relatoria de modo 
equânime (conforme tratado na 48ª reunião ordinária deste Colegiado), a saber: ----------------------------

Componente curricular Docente responsável pela disciplina Membro do Colegiado 
responsável pela relatoria

Educação Inclusiva Juliana Pasini Adriana
Psicologia da Educação Madeleine Piana de Miranda Queiroz Christopher

Avaliação Escolar Juliana Franzi Eralcilene
Fundamentos de América Latina I Juliana Biondi Guanais Fábio

Fundamentos de América Latina III aguardando docente responsável pela disciplina Fábio
Espanhol Adicional Básico Fidel Pascua Vílchez Jéssica
Português Adicional Básico Mariana Cortez Fidel

Ética e Ciência Rinaldo Vitor da Costa Patrícia
Introdução à Computação Marcelo Cezar Pinto Adriana

Matemática Básica Guilherme Vasconcelos Jéssica
Matemática Financeira Guilherme Vasconcelos Eralcilene
Didática da Matemática Elmha Moura Fábio

Prática de Ensino em Matemática I Maria Elizabete Fidel
Geometria Euclidiana Espacial Adriana Flores Jéssica

Geometria Analítica Fábio Melo Patrícia
Estágio Obrigatório em Matemática I Maria Elizabete & Zaqueu Oliveira Adriana

História da Matemática Elmha Moura Christopher
Álgebra I César Cardoso Eralcilene

Prática de Ensino IV Zaqueu Oliveira Christopher
Cálculo IV Camila Isoton Fidel

Análise Real I Patrícia Couto Fábio
Disciplina optativa [Introdução à Topologia] Fábio Melo Patrícia

Laboratório de Física I Rodrigo Basso Adriana
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Estágio Obrigatório em Matemática no Ens. 
Médio I Zaqueu Oliveira Christopher

Funções Complexas Patrícia Couto Eralcilene
2.1.1. A análise não foca a metodologia, nem critérios de avaliação, nem livros adotados, enfim, o que é 
de liberdade do docente eleger para trabalhar, mas sim suas adequações quanto a datas, quantidade de 
provas, quantidade de livros, ou seja, aspectos técnicos do plano de ensino. Em resumo, nada que fira a 
liberdade de cátedra pode ser objeto de análise do Colegiado. 2.1.1.1. Por exemplo de aspecto técnico 
esperado menciona-se: um mínimo de dois instrumentos avaliativos ao longo do semestre (previsto pelo 
art.  220  da  Res.  COSUEN N.º  07/2018);  e  a  não  configuração  do  exame final  como  atividade  de 
recuperação (segundo intelige-se do art. 9º da Res. CONSUN N.º 36/2014); dentre outros.  2.1.2. Cada 
um dos relatores designados deverá redigir um pequeno relato do plano de aula para ser lido durante a 
sessão o qual será aprovado, ou não, pelo pleno do Colegiado. Se houver adequações a serem feitas estas  
deverão  então  constar  neste  pequeno  relato.  2.1.2.1. Em  09-nov-2021  foi  enviada  uma  prévia  das 
incumbências das relatorias dos planos de ensino aos membros titulares. Porém, no mesmo dia foi notado 
um conflito de interesse e houve ajuste nas designações das relatorias, o que lhes foi retificado noutra 
ocasião. 2.1.3. Se o relator designado não puder comparecer à reunião, favor passar as relatorias ao seu 
respectivo suplente.  2.1.4. Nos chegou recentemente que as professoras Elmha e Madeleine não têm 
passado bem de saúde, razão pela qual ainda não preencheram seus planos de ensino. Os delas e FAL III 
são os  únicos  que ainda  faltam.  O plano de  Ética  e  Ciência  não foi  submetido ainda.  2.1.4.1. Será 
necessária uma reunião extraordinária para homologarmos esses planos de ensino antes de 07-dez-2021. 
2.1.5. Nos próximos semestres a tabela acima será dada a todos no google docs e todos vão preenchendo 
on line e votamos no dia da reunião.  2.2. Pareceres de equivalência automática de disciplinas segundo 
consta no processo NUP 23422.001503/2020-95. Avaliaremos os pareceres de ordem 5 a 11. Vocês todos 
podem consultar o processo pelo SIPAC e também foi enviado a todos em pdf no dia 09-nov-2021. Foi 
solicitada à prof.a. Patrícia Couto uma relatoria deste processo, a qual será lida e votada no dia da reunião 
plenária. A relatoria em pdf foi enviada para apreciação de todos em 16-nov-2021. A relatoria da Patrícia 
será inserida no processo em comento. 2.2.1. As petições aqui apresentadas devem valer ida e volta (por 
exemplo, MAT0060 equivale a MAT0131 e MAT0131 é equivalente a MAT0060; e de igual modo com 
os  demais  pares  de  disciplinas).  2.3. Decisão  ad referendum de  admitir  ao curso do aluno William 
Matheus Brufati segundo o Edital 061/2021/PROGRAD sem o cumprimento do requisitado no anexo 
IV deste mesmo edital. Ele é aluno da UNILA do curso de Licenciatura em História e pediu reopção para  
a Licenciatura em Matemática. O exigido era ter cursado Cálculo I, o que ele não cumpre. (Menção ao 
OFÍCIO  N°  121/2021/PROGRAD  e  à  sua  resposta  enviada  pelo  OFÍCIO  N°  
21/2021/CMAT/CICN/ILACVN.) Este aluno aproveitará as disciplinas cursadas com êxito do CCE e da 
área de Educação. Pelo anexo III do referido Edital a Lic. Mat. disponibilizou 25 vagas; apenas este 
aluno se inscreveu para a Lic. Mat. (para preenchimento as opções de reaproveitamento de vaga por 
reopção, portador de diploma e transferência externa). 2.4. Processo NUP 23422.019286/2021-04: pedido 
de equivalência de disciplina do aluno Rafael Alexander Velasco Castillo, solicitação 12155 inserida nos 
autos do processo. Um parecer foi solicitado à comissão de avaliação de equivalências de disciplinas 
(instituída  por  decisão  publicada  no  BS  N.º  117/2021)  no  dia  16-nov-2021.  Parecer  emitido  pelas 
professoras  Ana  Paula  Araújo  Fonseca,  Elmha  Coelho  Martins  Moura  e  Maria  Elizabete  Rambo 
Kochhann.  2.5. Processo NUP  23422.019657/2021-75:  pedido de equivalência de disciplina da aluna 
Midiã  Barbosa.  Há  petição  12007 de  equivalência  de  três  pares  de  disciplinas,  sendo  dois  deles 
analisados pela comissão de equivalência que atua em prol do curso (BS N.º 117/2021) e um deles foi 
requisitado ser analisado pela Área de Física/CICN/ILACVN. Este processo pode vir a ser retirado da 
pauta  caso  o  parecer  da  área  de  Física  não fique  pronto  a  tempo.  1.1. Justificativa  de  ausência  de 
membros titulares  – O Presidente  disse  que  o servidor  Christopher Jonas Teles,  justificou sua ausência 
pelo fato de estar na Comissão de Levantamento do Patrimônio e, a discente Jéssica Bianca dos Santos 
Carvalho, justificaram suas ausências por estarem no SIEPE. 1.2.1. Professor ainda não designado para 
FAL III da Lic. Mat.. Cobranças por e-mail pela Coordenação nos dias 20-out-2021 e em 08-nov-2021 
junto ao DACICLO e junto a PROGRAD. Saída da chefia do DACICLO – O Presidente disse que até o 
presente momento não obteve resposta dos e-mails enviados ao DACICLO e à PROGRAD e que enviaria 
ainda no mesmo dia um ofício ao junto ao DACICLO e junto à PROGRAD cobrando a falta de professor 
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para  FAL III.  1.2.2. Reuniões  ordinárias  sempre  na  última  5ª-feira  de  cada  mês  –  O  Presidente 
apresentou  uma tabela, que foi disponibilizada  anteriormente  a todos os membros do Colegiado  para 
preencherem e, ficou decidido que a última quinta-feira de cada mês é o melhor dia para as reuniões do 
Colegiado.  1.2.3. Aprovados  no  PSS  de  substituto  para  a  Matemática,  segundo  o  Edital  N.º  
164/2021/PROGEPE.  O  resultado  final  foi  homologado  pelo  Edital  N.º  235/2021/PROGEPE  –  O 
Presidente informou que foram  aprovados dois candidatos e que os dois candidatos têm doutorado e são 
bastantes competentes e que na semana anterior já foi iniciado o processo de comprovação de contratação 
do aprovado. 1.2.4. Portaria de designação de membros para composição do Fórum das Licenciaturas da 
UNILA: Portaria 65/2021/PROGRAD publicada no  BS N.º 126/2021 –  O Presidente informou sobre  a 
publicação  da  Portaria  que  designa  os  membros  para  a  composição  do Fórum das  Licenciaturas,  o 
Presidente informou que junto com outros membros,  foram designados ele, professor Fábio Silva Melo, 
representando  a  Coordenação  do  Curso  de  Matemática,  a  professora  Adriana  Flores  de  Almeida 
reapresentando o  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE),  uma vez  que  ela  é  Presidente  do  NDE e  as 
professoras  Elmha  Coelho  Martins  Moura  (titular)  e  Maria  Elizabete  Rambo  Kochhann  (suplente) 
representando a coordenação de estágio dos cursos de licenciatura. 1.2.5. Admissão de aluno indígena ao 
curso de Lic. Mat.. Orientações gerais enviadas aos professores do curso –  O Presidente informou que a 
Coordenação Lic. Mat recebeu um comunicado informando o ingresso de um aluno indígena no Curso de 
lic.  Mat,  o  comunicado  tinha  o  objetivo  de  informar  sobre  o  perfil  desses  alunos  e  solicitava  que 
informasse ao corpo docente para conhecimento e planejamento. O Presidente informou que enviou um 
e-mail  aos  docentes  do  curso  sobre  este  assunto.  1.2.6.  Foi  solicitada  a  renovação  de  contrato  dos 
professores visitantes: Zaqueu e Camila. Decisão comunicada à Direção do ILACVN na manhã do dia 
22-nov-2021. O caso é comunicado ao Colegiado. Para isso foi enviado o Ofício N.º 132/2021/ILACVN 
comunicando  a  renovação  –  O  Presidente  comunicou  que  recomendou  renovar  o  contrato  com  os 
professores   Zaqueu  e  Camila  tendo  em vista  o  bom trabalho  desempenhado  por  eles  e  diante  da 
demanda de disciplinas em matemática.  2.1. Aprovação de planos de ensino de 2021-6s – O Presidente 
deu a palavra a cada relator e cada relatoria foi colocada em votação. A tabela abaixo contem a relatoria e 
o  resultado  da  votação  (todas  aprovadas  por 
unanimidade):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente 
curricular

Docente responsável 
pela disciplina

Membro do 
Colegiado 

responsável pela 
relatoria

Aprovado 
pelo 

Colegiado? 
(S ou N)

Apontamentos para melhorias e 
adequações (se necessário)

Educação Inclusiva Juliana Pasini Adriana

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

i) Retirar o exame final como atividade de 
recuperação (observe que aqui não é uma sugestão, 

aqui contraria o artigo Art. 228 da Resolução 
007/2018/COSUEN);

ii) Sugere-se escrever a data em que o exame final 
ocorrerá;

iii) Sugere-se adicionar na Bibliografia 
Complementar, as bibliografias que constam no PPC – 

Matemática (IN N.º 01/2015/DENDC/PROGRAD).

Psicologia da Educação Madeleine Piana de 
Miranda Queiroz Christopher XX Ainda não cadastrado, ficará para ser deliberado em 

reunião extraordinária.

Avaliação Escolar Juliana Franzi Eralcilene

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

Sugestão de melhoria: não está claro como serão 
atribuídas as frequências (não sei se há uma 

normativa).

Correção: não há menção sobre exame final (a 
obrigatoriedade da data é uma questão de 

interpretação das normativas). Ver art. 118 da Res. 
COSUEN 007/2018.

Fundamentos de América 
Latina I Juliana Biondi Guanais Fábio SIM, por 

unanimidade.
Aprovado na íntegra, sem recomendações de melhoria 

ou de correção.

Fundamentos de América 
Latina III

aguardando docente 
responsável pela disciplina Fábio XX

Ainda não cadastrado: prof. ainda não atribuído. O 
DACICLO e a PROGRAD serão cobrados quanto a 

designação de docente para esta disciplina.

Espanhol Adicional Básico Fidel Pascua Vílchez Jéssica XX Será deliberado em reunião 
extraordinária.

Português Adicional 
Básico

Mariana Cortez Fidel NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 

Sugestão:
i. Não há menção da SIEPE.

ii. Deve constar nas atividades de recuperação se essas 
atividades têm nota ou não.

Correção:
i. No campo critérios de avaliação deve aparecer como 
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assim que 
corrigido.

serão calculadas cada nota (o valor de cada prova, o 
cálculo da média); há necessidade de esclarecimentos.

ii. Não consta a data do exame final.
iii. Sobre as bibliografias: os livros do PPC devem 

constar todos no plano de ensino.

Ética e Ciência Rinaldo Vitor da Costa Patrícia XX
Está aberta sob incumbência do curso de Economia e, 

portanto, será homologado pelo Colegiado desse 
curso.

Introdução à Computação Marcelo Cezar Pinto Adriana

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

i) Não ficou claro quando ele escreve no item 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA

APRENDIZAGEM: “Regras específicas para as 
avaliações serão disponibilizadas

no SIGAA da turma no decorrer da primeira semana 
letiva.”. Ser mais específico.

ii) Exame final está como atividade de recuperação.

Matemática Básica Guilherme Vasconcelos Jéssica XX Será deliberado em reunião 
extraordinária.

Matemática Financeira Guilherme Vasconcelos Eralcilene

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

Correção: não há menção sobre exame final (a 
obrigatoriedade da data é uma questão de 

interpretação das normativas). Ver art. 118 da Res. 
COSUEN 007/2018.

Didática da Matemática Elmha Moura Fábio XX Ainda não cadastrado, ficará para ser deliberado em 
reunião extraordinária.

Prática de Ensino em 
Matemática I Maria Elizabete Fidel

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

Correções:
i. Não consta a SIEPE e constam aulas nesses dias (23 

a 26-nov-21).
ii. Não consta o exame final e nem a data do exame 

final (que deve ser entre 28-mar-22 e 01-abr-22).
iii. Não constam duas referências complementares 

dentre as previstas no PPC.
iv. Deve constar atividades de recuperação.

v. Explicar melhor os critérios de avaliação de 
aprendizagem em consonância com o campo das 

avaliações.

Geometria Euclidiana 
Espacial Adriana Flores Jéssica XX Será deliberado em reunião 

extraordinária.

Geometria Analítica Fábio Melo Patrícia SIM, por 
unanimidade Nenhuma observação.

Estágio Obrigatório em 
Matemática I

Maria Elizabete & Zaqueu 
Oliveira Adriana

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

i) Não está previsto atividades de recuperação;
ii) Em CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM, não está escrito como se dará a 
média final do aluno;

iii) A quarta avaliação, que é um relatório final, está 
marcada para o dia 27/03/2022, data fora do período 

letivo;
iv) As Bibliografias não constam todas as do PPC - 

Matemática e, além disso, na Bibliografia 
Complementar, só constam 4 livros. (IN N.º 

01/2015/DENDC/PROGRAD).

História da Matemática Elmha Moura Christopher XX Ainda não cadastrado, ficará para ser deliberado em 
reunião extraordinária.

Álgebra I César Cardoso Eralcilene
SIM, 

aprovado por 
unanimidade.

Nada a declarar.

Prática de Ensino IV Zaqueu Oliveira Christopher XX Será deliberado em reunião 
extraordinária.

Cálculo IV Camila Isoton Fidel

NÃO, por 
unanimidade. 

Será 
aprovado 
assim que 
corrigido.

Sugestão: i. Aulas durante a SIEPE.
Correção: ii. Corrigir as bibliografias: há as que estão 

no PPC e não estão no plano de ensino. (IN N.º 
01/2015/DENDC/PROGRAD).

Análise Real I Patrícia Couto Fábio SIM, por 
unanimidade.

Aprovado na íntegra, sem recomendações de melhoria 
ou de correção.

Disciplina optativa 
[Introdução à Topologia] Fábio Melo Patrícia SIM, por 

unanimidade. Nenhuma observação.

Laboratório de Física I Rodrigo Basso Adriana SIM, por 
unanimidade.

i) Contém no mínimo duas avaliações com datas 
dentro do semestre letivo, exame com data no período 

estipulado no calendário acadêmico.
ii) Metodologia, atividades de recuperação e critérios 



de avaliação estão bem claros.
iii) As 3 referências bibliográficas básicas e as 5 
complementares constantes no PPC para cada 

disciplina constam no plano de ensino.

Estágio Obrigatório em 
Matemática no Ens. Médio 

I
Zaqueu Oliveira Christopher XX Será deliberado em reunião 

extraordinária.

Funções Complexas Patrícia Couto Eralcilene SIM, por 
unanimidade.

Sugestões de melhoria:
i. Faltou escrever a amplitude das notas (de acordo 
com Instrução normativa DENDC N.º 01/2015);

ii. As bibliografias estão listadas conforme PPC, mas 
estão trocadas de lugar. Tem bibliografia 

complementar como básica (de acordo com Instrução 
Normativa DENDC N.º 01/2015).

TCC II Zaqueu Oliveira Fábio XX Não é uma disciplina, é uma atividade. Portanto, não 
tem plano de ensino.

2.1.1. A análise não foca a metodologia, nem critérios de avaliação, nem livros adotados, enfim, o que é 
de liberdade do docente eleger para trabalhar, mas sim suas adequações quanto a datas, quantidade de 
provas, quantidade de livros, ou seja, aspectos técnicos do plano de ensino. Em resumo, nada que fira a 
liberdade de cátedra pode ser objeto de análise do Colegiado – O Presidente orientou sobre como   fazer a 
análise dos planos de ensino. 2.1.1.1. Por exemplo de aspecto técnico esperado menciona-se: um mínimo 
de dois instrumentos avaliativos ao longo do semestre (previsto pelo art.  220 da Res.  COSUEN N.º 
07/2018); e a não configuração do exame final como atividade de recuperação (segundo intelige-se do 
art. 9º da Res. CONSUN N.º 36/2014); dentre outros – O Presidente salientou essa regra da  COSUEN 
N.º 07/2018. 2.1.2. Cada um dos relatores designados deverá redigir um pequeno relato do plano de aula 
para  ser  lido  durante  a  sessão  o  qual  será  aprovado,  ou  não,  pelo  pleno  do  Colegiado.  Se  houver 
adequações a serem feitas estas deverão então constar neste pequeno relato – O Presidente deu a palavra 
a cada professor para fazer sua respectiva relatoria. 2.1.2.1. Em 09-nov-2021 foi enviada uma prévia das 
incumbências das relatorias dos planos de ensino aos membros titulares. Porém, no mesmo dia foi notado 
um conflito de interesse e houve ajuste nas designações das relatorias, o que lhes foi retificado noutra 
ocasião -  O Presidente comunicou este fato e disse que fez os ajustes. 2.1.3. Se o relator designado não 
puder  comparecer  à  reunião,  favor  passar  as  relatorias  ao  seu  respectivo  suplente  –  O  presidente 
comunicou  que  os  membros  que  estavam ausentes  não enviaram suas  relatorias.  2.1.4. Nos  chegou 
recentemente que as professoras Elmha e Madeleine não têm passado bem de saúde, razão pela qual 
ainda não preencheram seus planos de ensino. Os delas e FAL III são os únicos que ainda faltam. O plano 
de Ética  e  Ciência  não foi  submetido  ainda  – O Presidente comunicou que as  professoras  Elmha e 
Madeleine não têm passado bem de saúde,  por isso não enviaram o plano de ensino ainda. O presidente  
comunicou que componente curricular Ética e Ciência não está aberta sob incumbência do  curso de 
Matemática e sim do curso de Economia  e, portanto, será homologado pelo Colegiado desse curso. Além 
disso, sobre FAL III, o Presidente disse que enviaria ainda no mesmo dia um ofício junto ao  DACICLO 
e junto à PROGRAD cobrando a falta de professor para FAL III.  2.1.4.1. Será necessária uma reunião 
extraordinária para homologarmos esses planos de ensino antes de 07-dez-2021 – O presidente disse que 
será realizada a uma reunião extraordinária possivelmente no dia 02-dez-2021 para homologar os planos 
de ensino que ainda faltam. 2.1.5.  Nos próximos semestres a tabela acima será dada a todos no google 
docs e todos vão preenchendo on line e votamos no dia da reunião – O Presidente comunicou que para 
otimizar o trabalho, será disponibilizado a tabela acima no google docs  a  todos no google docs para que 
todos possam ir preenchendo on line para votar no dia da reunião; quanto a isso houve concordância por 
parte dos presentes. 2.2. Pareceres de equivalência automática de disciplinas segundo consta no processo 
NUP 23422.001503/2020-95. Avaliaremos os pareceres de ordem 5 a 11. Vocês todos podem consultar o 
processo pelo SIPAC e também foi enviado a todos em pdf no dia 09-nov-2021. Foi solicitada à prof.a. 
Patrícia Couto uma relatoria deste processo, a qual será lida e votada no dia da reunião plenária.  A 
relatoria  em  pdf foi  enviada  para  apreciação de todos  em 16-nov-2021.  A relatoria  da  Patrícia  será 
inserida no processo em comento – O Presidente disse que o processo foi aberto pela última coordenação 
do curso de  Lic. Mat. e que ele está dando continuidade inserindo novas componentes curriculares que 
são equivalentes. Foi dada a palavra a relatora professora Patrícia Couto que disse que está tudo certo 
com o processo e que concorda com as equivalências.  Colocado em votação -   Todos de acordo  – 
APROVADO.  2.2.1. As petições aqui apresentadas devem valer ida e volta  (por exemplo, MAT0060 
equivale a MAT0131 e MAT0131 é equivalente a MAT0060; e de igual modo com os demais pares de 
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disciplinas)  –  O  Presidente  colocou  a  questão  das  equivalências  constantes  no  processo  NUP 
23422.001503/2020-95 serem  recíprocas,  (vide art.  106 da Res.  COSUEN 007/2018).  Colocado em 
votação -  Todos de acordo  – APROVADO.  2.3. Decisão ad referendum de admitir ao curso do aluno 
William Matheus Brufati segundo o Edital 061/2021/PROGRAD sem o cumprimento do requisitado no 
anexo IV deste mesmo edital.  Ele é aluno da UNILA do curso de Licenciatura em História e pediu  
reopção para a Licenciatura em Matemática. O exigido era ter cursado Cálculo I, o que ele não cumpre. 
(Menção  ao  OFÍCIO  N°  121/2021/PROGRAD  e  à  sua  resposta  enviada  pelo  OFÍCIO  N°  
21/2021/CMAT/CICN/ILACVN.) Este aluno aproveitará as disciplinas cursadas com êxito do CCE e da 
área de Educação. Pelo anexo III do referido Edital a Lic. Mat. disponibilizou 25 vagas; apenas este 
aluno se inscreveu para a Lic. Mat. (para preenchimento as opções de reaproveitamento de vaga por 
reopção, portador de diploma e transferência externa) – O Presidente comunicou a decisão ad referendum 
tomada  por  ele.  Colocado  em  votação  -   Todos  de  acordo   –  APROVADO.  2.4. Processo  NUP 
23422.019286/2021-04: pedido de equivalência de disciplina do aluno Rafael Alexander Velasco Castillo, 
solicitação 12155 inserida nos autos do processo. Um parecer foi solicitado à comissão de avaliação de 
equivalências de disciplinas (instituída por decisão publicada no BS N.º 117/2021) no dia 16-nov-2021. 
Parecer emitido pelas professoras  Ana Paula Araújo Fonseca, Elmha Coelho Martins Moura e Maria 
Elizabete  Rambo  Kochhann  –  O  Presidente solicitou  a  aprovação  do  parecer  da  Comissão  de 
equivalência referente a solicitação 12155  que teve parecer favorável da comissão. Colocada em votação 
– todos de acordo – APROVADO. 2.5. Processo NUP 23422.019657/2021-75: pedido de equivalência 
de disciplina da aluna Midiã Barbosa. Há petição  12007 de equivalência de três pares de disciplinas, 
sendo dois deles analisados pela comissão de equivalência que atua em prol do curso (BS N.º 117/2021) e 
um deles foi requisitado ser analisado pela Área de Física/CICN/ILACVN – O Presidente informou que o 
parecer da área de Física não ficou pronto e por isso colocou em votação retirar este ponto de pauta e 
votá-lo na próxima reunião com todos os 3 pareceres nele inseridos.  Colocado em votação – todos de 
acordo – APROVADO. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas 
e quarenta e nove minutos, da qual eu Adriana Flores de Almeida, lavrei a presente ata, que será assinada 
por mim e pelos presentes.
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