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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CUR-1 
SO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AME-2 
RICANA, REALIZADA EM VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.----3 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, os membros do Colegiado do curso de 4 
Matemática, Licenciatura, reuniram-se por meio da plataforma digital de conferências – Rede Nacional 5 
de Ensino e Pesquisa (RNP), utilizando a ferramenta de conferência web, pelo enlace 6 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-matematica. O Presidente do Colegiado, professor 7 
Fábio Silva Melo, deu início à reunião às catorze horas em ponto, na qual estiveram presentes os se-8 
guintes membros: representantes docentes: Adriana Flores de Almeida (vice-coordenadora do curso); 9 
Eralcilene Moreira Terezio; Fábio Silva Melo (coordenador do curso); Fidel Pascua Vilchez; e Patrícia 10 
Couto Gonçalves Mauro; o(s) seguinte(s) representante(s) técnico(s) administrativo(s): Christopher 11 
Jonas Teles; e o(s) seguinte(s) representante(s) discente(s): Jéssica Bianca dos Santos Carvalho (titular) 12 
e Bianca Lais Schrippe (suplente). Com quórum legal, o Presidente abriu a sessão com a seguinte 13 
PAUTA: 1. Expediente: 1.1. Justificativa de ausência de membros titulares; 1.2. Definição do secretá-14 
rio para hoje. 1.3. Informes; 2. Ordem do dia: 2.1. Proposta de modificação do regimento interno do 15 
Colegiado da Lic. Mat..; 2.2. Definição dos dias das próximas reuniões do Colegiado; 2.3. Apresenta-16 
ção e discussão da proposta trazida a este Colegiado pelo NDE do curso em 24-mar-2022; 2.4. Parecer 17 
ad referendum ao processo NUP 23422.006317/2022-91; 2.5. Criação de um componente curricular de 18 
1 crédito para viabilizar a execução do item 3.13 da pauta da 54ª reunião ordinária do Colegiado da 19 
Lic. Mat. (ocorrida em 31-mar-2022); 2.6. Criação de uma comissão interna ao Colegiado que adapte o 20 
regulamento de estágio do PPC novo ao PPC antigo; 2.7. Novamente sobre o tópico 3.1. da 54ª reunião 21 
ordinária deste Colegiado (sobre a supressão de pré-requisitos de disciplinas ofertadas ao curso em 22 
2021-8s e em 2021-9s); 2.8. Proposta de novo PPC do curso de Lic. Mat., encaminhada pelo NDE do 23 
curso de Lic. Mat. em 12-abr-2022, formalizada por meio do processo NUP 23422.007377/2022-86; 24 
2.9. Homologação do plano de ensino da disciplina MAT0057 - Plano de Ensino V em ad referendum 25 
em 12-abr-2022, turma ofertada no período letivo de férias 2021-8s; 2.10. Processo NUP 26 
23422.020445/2021-42, pedido de equivalência de disciplinas de Bianca L. Schrippe; 2.11. Alteração 27 
na composição do NDE/Lic. Mat., a qual é registrada no processo NUP 23422.003916/2021-28. DE-28 
LIBERAÇÕES.  1.1 Sem ausências. 1.2. Foi perguntado a todos os presentes quem poderia se pronti-29 
ficar a redigir a ata; o prof. Fábio Melo se prontificou a fazê-la. 1.3. Informes: 1.3.1. O presidente fez 30 
manifesto a todos os presentes que: haverá reunião extraordinária em 12-maio-2022, às 14hs00min, 31 
para homologação dos planos de ensino de 2021-9s (semestre letivo cujo início se deu em 18-abr-32 
2022). Ver calendário acadêmico aqui. O prazo máximo para os docentes homologarem os planos de 33 
ensino é em 05-maio-2022 e o prazo limite para as coordenações de curso homologá-los no SIGAA é 34 
em 18-maio-2022. 1.3.2. O presidente notificou a todos que: Sobre os pontos de pauta 3.5., 3.6. e 3.7. 35 
da 54ª reunião ordinária do Colegiado, ocorrida em 31-mar-2022: sobre os pedidos de equivalências de 36 
disciplinas de Física (processos 23422.000239/2022-73 de Micaelli T. Ferreira, 23422.000911/2022-68 37 
de Luciane S. Angeli e 23422.000916/2022-30 de Isabelli Guimarães da Silva). O Colegiado havia de-38 
liberado na 54ª reunião que se os pareceres demandados à Área de Física chegassem antes desta reuni-39 
ão, então o coordenador daria o prosseguimento aos processos, a fim de evitar que as alunas esperas-40 
sem ainda mais para terem suas solicitações atendidas. Entre os dias 05-abr-2022 e 07-abr-2022 todos 41 
os devidos pareceres foram inseridos nos três processos e esses foram encaminhados ao 42 
DENDC/PROGRAD para implantação da equivalência solicitada. Terminada a seção de informes a 43 
prof. Eralcilene pediu a palavra e fazendo uso dela manifestou interesse na leitura do processo NUP 44 
23422.007533/2018-57 (foi o processo que registrou a implantação do segundo PPC da Lic. Mat., vi-45 
gente desde dezembro/2019); o presidente se incumbiu de levantar a localização do dito processo e de 46 
pedir sua digitalização tornando-o processo híbrido. 2. Ordem do dia: 2.1. O presidente fez manifesto 47 
a todos que: a Portaria N.º 151/2020/GR (publicada no BS N.º 35/2020) é o documento que tem permi-48 
tido a condução de reuniões deliberativas dos diversos órgãos da UNILA a ocorrer de forma remota, 49 
por meio de dispositivo telemático.  O regimento interno do Colegiado da Lic. Mat. é o dado pela 50 
Resolução CONSUNICVN N.º 07/2018, disponível também aqui. A formulação do regimento interno 51 
do Colegiado da Lic. Mat. foi conduzida/registrada por meio do processo NUP 23422.011101/2017-05 52 
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(está em formato digital). A prática da condução de reunião deliberativa deste Colegiado se mostrou 53 
muito eficiente durante todo o período que tem sido conduzida por meio de dispositivos telemáticos. O 54 
coordenador da Lic. Mat., na condição de presidente deste Colegiado, redigiu uma modificação a ser 55 
apensada à resolução susodita (segundo permitido pelo seu art. 34), que é a adição do seguinte: §5º As 56 
reuniões do Colegiado podem ser conduzidas por meio da utilização de dispositivo telemático de vi-57 
deoconferência, a ser decidido pelo seu presidente, com prévia notificação aos membros, sem prejuí-58 
zo das demais regras elencadas neste regimento. Faz-se lembrar que a dita portaria foi instituída du-59 
rante o período excepcional gerado pela pandemia de Covid-19; portanto, diante do esmorecimento da 60 
gravidade da pandemia com a conseguinte volta às atividades presenciais, é necessário que o Colegia-61 
do institua esta permissão para conduzir suas reuniões, se assim o desejar. A instrução para assim pro-62 
ceder foi conhecida em 14-março-2022 em reunião presencial com a gestão da UNILA para tratar da 63 
volta às atividades presenciais. (aqui e aqui e aqui). A presidência deste Colegiado solicitou relatoria 64 
do prof. Fidel Pascua Vilchez, a qual será apreciada por todos no dia de hoje. Se a petição aqui apre-65 
sentada for aprovada, o processo referido acima terá os documentos necessários nele inserido e seguirá 66 
para deliberação final no CONSUNI/ILACVN. Complementa-se a exposição acima fazendo notar o 67 
constante no art. 5º da Res. n.º 07/2014/COSUEN, disponível aqui, o qual diz que o regimento do co-68 
legiado é alterado havendo concordância de dois terços de seus membros. Após isso o relator, prof. Fi-69 
del, tomou a palavra e fez a leitura de sua relatoria, a qual aprovou a modificação com alteração. Após 70 
debate, a proposta final por ele apresentada tornou-se: §5° As reuniões do Colegiado poderão ser con-71 
duzidas por meio da utilização de dispositivo telemático de videoconferência, a ser decidido pela pre-72 
sidência, sem prejuízo de propostas alternativas de suas respectivas plenárias, com prévia notifica-73 
ção aos membros, sem prejuízo das demais regras elencadas neste regimento. E, posta em votação, 74 
foi aprovada por unanimidade. 2.2. O presidente propôs que as reuniões ordinárias do Colegiado 75 
continuassem a ocorrer nas últimas quintas-feiras de cada mês, entre 14s00min e 16hs00min e que 76 
qualquer reunião extraordinária ocorresse também numa quinta-feira no mesmo horário. Posta em vo-77 
tação, a proposta foi aprovada por todos os presentes. 2.3. O presidente expôs que: os documentos 78 
necessários a este ponto de pauta (a proposta em si, a ata da 1ª reunião do NDE de 2022 e o relatório 79 
da Lic. Mat. elaborado pelo servidor José F. Schuck) foram compartilhados (via googledocs institucio-80 
nal) com todos os membros deste Colegiado em 07-abr-2022. Devido a longa pauta da reunião de hoje 81 
foi proposto que este ponto de pauta fosse analisado durante a 5ª reunião extraordinária, marcada para 82 
ocorrer em 12-maio-2022, o que foi aprovado por todos. 2.4. O presidente expôs que: o dito processo, 83 
impetrado pela aluna Juliana Beatriz Santos do Carmo, solicita o trancamento total de matrícula, o que 84 
é regulamentado pelos artigos 152 a 158 da Res. N.º 07/2018/COSUEN. A solicitação se pautava no 85 
inciso X do art. 155, que requer parecer do Colegiado de curso para ser implementada. A fim de proce-86 
der com agilidade o coordenador deu parecer favorável à causa em comento no dia 05-abr-2022, ad 87 
referendum, pelo que pede agora a aprovação pelo pleno deste Colegiado. Posta em votação, a matéria 88 
foi aprovada por unanimidade. 2.5. O presidente lembrou a todos que a presente matéria tem ligação 89 
com o tópico 3.13 da pauta da 54ª reunião ordinária do Colegiado da Lic. Mat. (ocorrida em 31-mar-90 
2022). Disse que se aprovado, então a ata desta reunião mais o devido formulário seguirão para o 91 
DENDC/PROGRAD criar o componente curricular e no período de férias imediatamente após o se-92 
mestre letivo em curso (2021-9s) a prof.a. Mª. Elizabete poderá complementar MAT0110 ministrada 93 
em 2021-6s. Após longo debate, foi decidido pelos presentes, por unanimidade, que esta pauta teria 94 
sua decisão final postergada para 5ª reunião extraordinária deste Colegiado, a ocorrer em 12-maio-95 
2022. Foi decidido também que o presidente convidará a prof.a. Mª Elizabete, algum servidor do 96 
DENDC/PROGRAD e algum servidor da DEAC/PROGRAD a participarem da dita reunião, para que 97 
ambos possam trazer informações substanciais sobre a causa e, assim, melhor fundamentar a decisão 98 
pelos membros deste Colegiado. 2.6. Sobre esta matéria o presidente expôs que: a idéia é deliberar pa-99 
ra haver um regulamento de estágio no PPC antigo, o que se dará na 56ª reunião ordinária deste Cole-100 
giado, marcada para 26-maio-2022. A comissão hoje formada deverá concluir este trabalho em tempo 101 
hábil para que o plenário possa inteirar-se do fato antes da 56ª reunião ordinária. Após debate entre os 102 
membros foi decidido, por unanimidade, que: para esta tarefa é interessante consultar a IN PROGRAD 103 
N.º 06/2021. Dentre os presentes, os membros Fábio e Adriana se predispuseram a compor a equipe. 104 



Ata da 55ª reunião ordinária do Colegiado da Licenciatura em Matemática/UNILA 

(https://portal.unila.edu.br/graduacao/matematica), ocorrida em 28-abril-2022. Página 3 de 4. 

Como parte da decisão tomada ficou estabelecido que essa equipe deverá comunicar seu trabalho ao 105 
NDE/Lic. Mat. e que pode ser utilizada a versão do regimento do 3º PPC a fim de auxiliar a execução 106 
deste trabalho. 2.7. No uso da palavra o presidente expôs aos presentes que: a demanda exarada do tó-107 
pico 3.1. (da pauta da 54ª reunião ordinária deste Colegiado) teve sua execução solicitada pelo Ofício 108 
N.º 07/2022/CMAT/CICN/ILACVN, enviado em 01-abr-2022; o DENDC respondeu a este ofício via 109 
e-mail em 05-abril-2022 e disse que algumas das disciplinas requisitadas não foram entendidas como 110 
aprovadas na ata da 54ª reunião ordinária (a registrada no SIPAC sob o NUP 23422.006529/2022-90), 111 
porém deram a quebra de pré-requisitos como sendo uma decisão ad referendum da Coordenação. As 112 
disciplinas assim entendidas foram: a. MAT0125 - INTRODUÇÃO À TEORIA DE NÚMEROS; b. 113 
MAT0077 - GEOMETRIA DIFERENCIAL; c. MAT0049 - PRÁTICA DE ENSINO III; d. MAT0057 - 114 
PRÁTICA DE ENSINO V; e. MAT0058 - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM MATEMÁTICA NO EN-115 
SINO FUNDAMENTAL II. A presidência pede aos membros a aprovação da decisão ad referendum 116 
que efetivou a suspensão da quebra de pré-requisitos dessas disciplinas também. A ata da reunião de 117 
hoje também deverá ser enviada ao DENDC/PROGRAD, conforme nos solicitaram por e-mail. Termi-118 
nada a sua exposição, não havendo interessados em manifestar-se a respeito, foi posta então em vota-119 
ção, tendo sido aprovada por unanimidade. 2.8. O presidente expôs que o processo NUP 120 
23422.007377/2022-86 contém o trabalho realizado pelo NDE no último ano. Foi solicitada pelo pre-121 
sidente uma relatoria da matéria e o fez à prof.a. Eralcilene. Ela leu sua relatoria e manifestou outros 122 
pontos que havia notado após a conclusão da relatoria; tendo lhe sido solicitado enviar essas anotações 123 
complementares por escrito à presidente do NDE, prof.a. Adriana, ela anuiu. A Jéssica sugeriu a cria-124 
ção de um componente curricular que verse sobre o ensino em Educação de Jovens e Adultos (EJA), o 125 
que fica comunicado desde já ao NDE/Lic. Mat. por meio da presente ata. A relatoria foi aprovada 126 
na íntegra por unanimidade. 2.9. O presidente manifestou a todos os presentes que: foi necessário 127 
assim proceder com vistas ao curto período de tempo em que ocorreu o semestre letivo de férias (de 128 
02-abr-2022 a 13-abr-2022); disse também que esta homologação sem consulta ao Colegiado foi ne-129 
cessária para que a prof.a. ministrante dessa disciplina pudesse homologar os resultados finais (o que 130 
não lhe seria possível com o plano de ensino ainda não homologado). Então, a matéria foi submetida 131 
ao plenário a aprovação da decisão ora tomada (o plano de ensino em questão foi compartilhado com 132 
os membros deste colegiado em 12-abr-2022). Esta matéria foi aprovada por cinco votos favoráveis 133 
e uma abstenção. 2.10. Exposição do presidente sobre a causa: este processo foi apreciado na 53ª 134 
reunião ordinária deste Colegiado: na ocasião faltava o parecer de Física e o processo foi então delibe-135 
rado com os pareceres ora emitidos; o parecer da área de Física foi enviado à Coordenação em 11-abr-136 
2022, ocasião em que foi inserido no processo e submetido ao DENDC com decisão ad referendum da 137 
Coordenação para executar a equivalência de Física que faltava ser executada; o parecer da área de Fí-138 
sica é favorável à equivalência; tendo submetido decisão ad referendum a presidência pede ao pleno 139 
deste Colegiado a aprovação da causa em comento. Não havendo ninguém mais interessado em fazer 140 
uso da palavra sobre esta matéria, ela foi então posta em votação, no que foi aprovada por unanimi-141 
dade. 2.11. O presidente expôs a situação desta matéria nos seguintes termos: foi enviado e-mail a vá-142 
rios docentes atuantes no curso de Lic. Mat. em 07-mar-2022, com prazo máximo de postulações fin-143 
dando em 28-mar-2022. Apenas a professora Márcia Cossetin, docente do ILAACH/UNILA, manifes-144 
tou interesse em compor o NDE. O NDE se reuniu em 25-abril-2022 (5ª reunião ordinária de 2022) e 145 
decidiu por elegê-la, registrando o fato na ata NUP 23422.008585/2022-62. E também, o NDE decidiu 146 
alterar a presidência e a vice-presidência, discutindo o fato em sua 1ª reunião ordinária de 14-março-147 
2022 e registrando o fato na ata NUP 23422.003657/2022-34. A nova composição proposta é a forma-148 
da por: Mariana Ramos Reis Gaete, presidente; Adriana Flores de Almeida, vice-presidente; 149 
Cleilton Aparecido Canal, secretário; Fábio Silva Melo, membro; Fidel Pascua Vilchez, membro; 150 
Maria Elizabete Rambo Kochhann, membro; Márcia Cossetin, membro. Segundo a Res. 151 
COSUEN N.º 02/2022, a qual diz: “Art. 11. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples 152 
de votos, e encaminhadas à análise e deliberação do Colegiado de Curso.”, a decisão ora tomada no 153 
âmbito do NDE é submetida ao apreço do pleno do Colegiado. A Coordenação implementou o proces-154 
so com novos documentos e, tendo a aprovação do Colegiado, o enviará à Direção do ILACVN solici-155 
tando a publicação de portaria atualizada formalizando a nova composição do NDE/Lic. Mat.. Tendo 156 
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terminada a sua exposição franqueou a palavra aos demais presentes para expusessem suas idéias, após 157 
o que a lançou em votação e esta matéria foi aprovada por unanimidade.  E nada mais havendo a 158 
tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e dois minutos, da qual eu mesmo, Fá-159 
bio Silva Melo, presidente do Colegiado em no exercício da sua secretaria, lavrei a presente ata, que 160 
será assinada eletronicamente, por meio do sistema SIPAC, por mim e pelos presentes. 161 
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