
ATA  DA  QUINQUAGÉSIMA  SEXTA  REUNIÃO ORDINÁRIA  DO  COLEGIADO  DO
CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO
AMERICANA,  REALIZADA EM  VINTE E SEIS  DE MAIO DE DOIS MIL  E  VINTE E
DOIS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois, os membros do Colegiado do curso de
Matemática, reuniram-se por meio da plataforma digital – Plataforma Conferência Web, da
Rede  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  (RNP),  Comunidade  Colegiado-Matemática,
disponível no endereço <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/colegiado-matematica>. O
presidente do Colegiado, professor Fábio Silva Melo, deu início à reunião às 14:00 horas,
estiveram presentes os membros (elencados em ordem alfabética ) Adriana Flores de
Almeida  (vice-coordenadora  do  curso);  Eralcilene  Moreira  Terezio;  Fábio  Silva  Melo
(coordenador  do  curso),  Fidel  Pascua  Vilchez  e  Patrícia  Couto  Gonçalves  Mauro.
Representante  discente:  Jéssica  Bianca dos  Santos  Carvalho.   Com quórum legal,  o
Presidente abriu a sessão.  2. Expediente. 2.1. Justificativas de ausências de membros.
2.2. Definição do secretário para  reunião. (Conforme o  Regimento Interno do Colegiado
[art. 6º e parágrafo único do art. 27] a cada reunião é decidido quem redigirá a ata da
reunião). 2.3.  Informes:  2.3.1. A  nova  composição  do  NDE/LicMat  foi  publicada  na
Portaria N.º 08/2022/ILACVN no  BS N.º 086/2022, em continuidade ao ponto de pauta
3.11 da 55ª reunião ordinária deste Colegiado. 2.3.2. A criação do componente curricular
complementar de um crédito, deliberado conforme ponto de pauta 3.1. da  05ª reunião
extraordinária deste colegiado, foi solicitado ao DENDC/PROGRAD em 18-maio-2022, por
meio do OFÍCIO N° 13/2022/CMAT/CICN/ILACVN, após o registro no SIPAC da ata da
referida  reunião  (que  está  registrada  sob  o  NUP  23422.010365/2022-17).  O
DENDC/PROGRAD nos enviou uma confirmação da criação da disciplina em 19-maio-
2022. 2.3.3. Aula magna (palestra) do prof. Carlos Gustavo Tamm (Gugu), do IMPA, será
dia 30-maio-2022,  na sala C309 (auditório)  no campus JU, com início  às 20hs00min.
Pede-se divulgação entre alunos da UNILA (da Lic. Mat., da LCN e das Engenharias). 3.
Ordem do dia:  3.1.  Homologação de eventuais planos de ensino de 2021-9s que não
estavam disponíveis para avaliação ou que foram reprovados na 5ª reunião deliberativa
extraordinária (ocorrida em 12-maio-2022). Será avaliado apenas o plano de ensino da
disciplina MAT0048 - Física I, o qual foi cadastrado no SIGAA apenas na tarde de 24-
maio-2022. A relatoria está a cargo da prof.a. Adriana. 3.2. Solicitação de equivalência de
disciplinas solicitado no processo NUP 23422.007973/2022-96, da aluna IGS (ingressante
de 2018).  3.2.1.  Este processo pede equivalência entre as disciplinas EQI0061 - Física
Geral  II  e  MAT0056  -  Física  II.  3.2.2. Um  parecer  foi  solicitado  aos  professores
pareceristas da área de Física/CICN em 22-abr-2022, o qual foi retornado à coordenação
em 09-maio-2022 e inserido aos autos do processo pouco depois.  3.3. Solicitação de
equivalência de disciplinas solicitado no processo NUP 23422.008014/2022-56, da aluna
IGS (ingressante de 2018).  3.3.1. Este processo pede equivalência entre as disciplinas
EST0004  -  Probabilidade  e  Estatística  e  sua  homônima  MAT0064  -  Probabilidade  e
Estatística.  3.3.2.  Um  parecer  foi  solicitado  às  professoras  da  área  de
Estatística/CITI/ILATIT em 22-abr-2022, o qual foi retornado à coordenação em 03-maio-
2022 e inserido aos autos do processo no dia seguinte. 3.4. Solicitação de equivalência
de disciplinas no processo NUP  23422.008074/2022-85, do aluno  LTR (ingressante de
2019).  3.4.1. O aluno cursou MAT0094 - Cálculo I (6 crs., currículo novo) e MAT0095 -
Cálculo II (6 crs., currículo novo) e pede equivalência para MAT0030 - Cálculo I (4 crs., do
currículo antigo), MAT0031 - Cálculo II (4 crs., do currículo antigo) e MAT0036 - Cálculo III
(4 crs., do currículo antigo).  3.4.2.  Um parecer foi solicitado à comissão de análise de
equivalências da área de Matemática em 22-abr-2022, o qual foi retornado à coordenação
em 20-maio-2022 e inserido aos autos do processo.  3.5. Solicitação de equivalência de
disciplinas  no  processo  NUP  23422.008104/2022-51,  da  aluna  LSA (ingressante  de
2018).  3.5.1. Este processo pede equivalência entre as disciplinas  3.5.1.1. EST0004 -
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Probabilidade e Estatística e sua homônima MAT0064 - Probabilidade e Estatística do
curso de Lic. Mat., e 3.5.1.2. EQI0061 - Física Geral II e MAT0056 - Física II.  3.5.2. Um
parecer  foi  solicitado  às  professoras  da  área  de  Estatística/CITI/ILATIT  e  outro  aos
professores  pareceristas  da  área  de  Física/CICN,  ambos  em 22-abr-2022.  3.5.2.1. O
parecer da Estatística foi  encaminhado à coordenação da Lic. Mat.  em 25-abr-2022 e
nesse mesmo dia o parecer foi anexado ao processo; o parecer da Física foi retornado à
coordenação da Lic.  Mat.  em 09-maio-2022 e  inserido  aos autos  do processo pouco
depois.   3.6. Solicitação  de  equivalência  de  disciplinas  solicitado  no  processo  NUP
23422.008335/2022-22, da aluna  IGS (ingressante de 2018).  3.6.1. Este processo pede
equivalência  entre  as  disciplinas  MAT0105  -  Geometria  Analítica  (currículo  novo)  e
MAT0028  -  Geometria  Analítica  Espacial  (currículo  antigo).  3.6.2.  Um  parecer  foi
solicitado à comissão de análise de equivalências da área de Matemática em 25-abr-
2022,  o  qual  foi  retornado à coordenação em 20-maio-2022 e  inserido  aos autos  do
processo.  3.7. Solicitação  de  equivalência  de  disciplinas  no  processo  NUP
23422.008694/2022-29,  do  aluno  LTR (ingressante  de  2019).  3.7.1.  O  aluno  cursou
GEL0007 - Psicologia da Educação e pede equivalência em MAT0050 - Psicologia da
Educação.  3.7.2. Um parecer foi solicitado à comissão de análise de equivalências da
área de Educação e Educação Matemática em 27-abr-2022, o qual foi encaminhado à
coordenação em 09-maio-2022 e, pouco depois, foi anexado ao processo. 3.7.3. A prof.a.
Ana Paula comenta no e-mail em que enviou o parecer que essas duas disciplinas devem
ser equivalentes permanentes; é possível requisitar isto no mesmo despacho pedindo ao
DENDC  que  assim  efetive,  se  este  entendimento  for  acatado  pelo  Colegiado. 3.8.
Solicitação  de  equivalência  de  disciplinas  e  solicitação  de  mudança  de  status  de
disciplinas  do  currículo  novo  (de  dez/2019)  cursadas  com  aproveitamento  para  se
tornarem disciplinas optativas,  solicitado no processo NUP  23422.008770/2022-14,  da
aluna  JBSC (ingressante de 2018).  3.8.1. O dito processo contém em si  14983 a qual
pede:  a. A transformação de MAT0102 - MATEMÁTICA FINANCEIRA para OPTATIVA
(em relação ao PPC 2015); b. A transformação de MAT0125 - INTRODUÇÃO À TEORIA
DE NÚMEROS para OPTATIVA (em relação ao PPC 2015); c. A equivalência de ECI0020
- LABORATÓRIO DE MECÂNICA para MAT0052 - LABORATÓRIO DE FÍSICA I;  d. A
equivalência  de  EQI0060  -  PROBABILIDADE  E  ESTATÍSTICA  para  MAT0064  -
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA. 3.8.2. Para deliberar sobre as petições em a. e em b.
o Colegiado não necessita de parecer externo; apenas o analisará e dará o parecer no ato
da reunião deliberativa.  3.8.3. Foram solicitados os seguintes pareceres para balizar as
decisões que o Colegiado deverá tomar concernente aos itens c. e  d., a saber:  3.8.3.1.
Solicitação de parecer aos professores da Área de Estatística/CITI/ILATIT, em 02-maio-
2022,  o  qual  foi  retornado à coordenação em 03-maio-2022 e  inserido  aos autos  do
processo no dia seguinte; 3.8.3.2. Solicitação de parecer aos professores da Área de
Física/CICN/ILACVN, em 02-maio-2022, o qual foi retornado à coordenação em 09-maio-
2022 e inserido aos autos do processo pouco depois. 3.9. Solicitação de equivalência de
disciplinas solicitado no processo NUP 23422.008789/2022-83, da aluna MB (ingressante
de  2016).  3.9.1. Este  processo  pede  equivalência  entre  as  disciplinas  EQI0060  -
Probabilidade e Estatística e sua homônima MAT0064 - Probabilidade e Estatística (da
grade curricular do curso de Lic. Mat.). 3.9.2. Um parecer foi solicitado às professoras da
área de Estatística/CITI/ILATIT em 02-maio-2022, o qual foi retornado à coordenação em
03-maio-2022 e inserido aos autos do processo no dia seguinte. 3.10. Retomada do ponto
3.3. da convocação da 55ª reunião ordinária, ocorrida na tarde de 28-abril-2022 (que foi
também o ponto de pauta 3.4 da 05ª reunião extraordinária de 12-maio-2022).  3.10.1. O
dito  ponto  de  pauta  dizia:  “Apresentação  e  discussão  da  proposta  trazida  a  este
Colegiado pelo NDE do curso em 24-mar-2022. Os documentos necessários a este ponto
de pauta (a proposta em si,  a ata da 1ª reunião extraordinária do NDE de 2022 e o
relatório da Lic. Mat. elaborado pelo servidor José F. Schuck) foram compartilhados (via
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googledocs  institucional)  com  todos  os  membros  deste  Colegiado  em  07-abr-2022.”
3.10.2. Durante a 55ª reunião ordinária  foi  decidido pela postergação deste ponto  de
pauta até a presente reunião extraordinária, conforme ata registrada no SIPAC sob o NUP
23422.009393/2022-71.  2. Expediente.  2.1.  Justificativas de ausências: Não houveram
justificativas de ausência dos Membros TAE.  2.2. Definição do secretário para reunião.
(Conforme o Regimento Interno do Colegiado [art. 6º e parágrafo único do art. 27] a cada
reunião  é  decidido  quem  redigirá  a  ata  da  reunião.)  A  professora  Adriana  ficou
encarregada de redigir  a ata da reunião.  2.3. Informes:  2.3.1.  A nova composição do
NDE/LicMat  foi  publicada  na  Portaria  N.º  08/2022/ILACVN  no  BS  N.º  086/2022,  em
continuidade  ao  ponto  de  pauta  3.11  da  55ª  reunião  ordinária deste  Colegiado.  O
Presidente informou sobre a nova composição do NDE. 2.3.2. A criação do componente
curricular complementar de um crédito, deliberado conforme ponto de pauta 3.1. da 05ª
reunião extraordinária deste colegiado, foi solicitado ao DENDC/PROGRAD em 18-maio-
2022, por meio do OFÍCIO N° 13/2022/CMAT/CICN/ILACVN, após o registro no SIPAC da
ata  da  referida  reunião  (que  está  registrada  sob  o  NUP  23422.010365/2022-17).  O
DENDC/PROGRAD nos enviou uma confirmação da criação da disciplina em 19-maio-
2022.  O Presidente informou sobre a solicitação de criação do compontente curricular
complementar  ao  DENDC/PROGRAD  e  informou  sobre  a  resposta  recebida  do
DENDC/PROGRAD confirmando a criação da referida compontente curricular. 2.3.3. Aula
magna (palestra) do prof. Carlos Gustavo Tamm (Gugu), do IMPA, será dia 30-maio-2022,
na sala C309 (auditório) no campus JU, com início às 20hs00min. Pede-se divulgação
entre alunos da UNILA (da Lic. Mat., da LCN e das Engenharias). O Presidente informou
sobre a Aula Magna que acontecerá e pediu que houvesse divulgação entre os alunos. 3.
Ordem do dia:  3.1. Homologação de eventuais planos de ensino de 2021-9s que não
estavam disponíveis para avaliação ou que foram reprovados na 5ª reunião deliberativa
extraordinária (ocorrida em 12-maio-2022). Será avaliado apenas o plano de ensino da
disciplina MAT0048 - Física I, o qual foi cadastrado no SIGAA apenas na tarde de 24-
maio-2022. A relatoria está a cargo da prof.a. Adriana.  O Presidente passou a palavra
para a relatora, professora Adriana. Em sua relatoria a professora Adriana pontuou: I)  Em
critérios  de  avaliação  não  ficou  claro  como  se  dará  a  média  final.  Quando  ele
escreve Avaliação I:  50% (prova dissertativa); Avaliação II:  50% (prova dissertativa); O
que quis dizer, que 50% de cada prova é dissertativa, ou que cada prova vale 50% da
nota final. II)  Não colocou a data do exame final, que, conforme calendário acadêmico,
deve ser entre  01 a 06 de agosto. III) As bibliografias básica e complementar não estão
de acordo com PPC. O parecer da relatora foi  de reprovar e aprovar somente após as
implentações; após o professor corrigir então o coordenador poderá homologar o plano de
ensino. Colocado  em votação a relatoria - Aprovado por unanimidade.  3.2. Solicitação de
equivalência de disciplinas solicitado no processo NUP 23422.007973/2022-96, da aluna
IGS (ingressante de 2018).  3.2.1. Este processo pede equivalência entre as disciplinas
EQI0061 -  Física Geral  II  e MAT0056 -  Física II.  3.2.2.  Um parecer foi  solicitado aos
professores pareceristas da área de Física/CICN em 22-abr-2022, o qual foi retornado à
coordenação em 09-maio-2022 e inserido aos autos do processo pouco depois. O parecer
da comissão é de deferir a petição. Colocado  em votação - Aprovado por unanimidade.
3.3. Solicitação  de  equivalência  de  disciplinas  solicitado  no  processo  NUP
23422.008014/2022-56, da aluna  IGS (ingressante de 2018). 3.3.1. Este processo pede
equivalência entre as disciplinas EST0004 - Probabilidade e Estatística e sua homônima
MAT0064 - Probabilidade e Estatística. 3.3.2. Um parecer foi solicitado às professoras da
área de Estatística/CITI/ILATIT em 22-abr-2022, o qual foi retornado à coordenação em
03-maio-2022 e inserido aos autos do processo no dia seguinte. O parecer da comissão é
de deferir a petição. Colocado  em votação - Aprovado por unanimidade. 3.4. Solicitação
de equivalência de disciplinas no processo NUP  23422.008074/2022-85, do aluno  LTR
(ingressante de 2019). 3.4.1. O aluno cursou MAT0094 - Cálculo I (6 crs., currículo novo)
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e MAT0095 -  Cálculo II  (6 crs.,  currículo  novo)  e pede equivalência para MAT0030 -
Cálculo I (4 crs., do currículo antigo), MAT0031 - Cálculo II (4 crs., do currículo antigo) e
MAT0036 -  Cálculo III  (4  crs.,  do currículo  antigo).  3.4.2. Um parecer  foi  solicitado à
comissão de análise de equivalências da área de Matemática em 22-abr-2022, o qual foi
retornado à coordenação em 20-maio-2022 e inserido aos autos do processo. O parecer
da comissão é de indeferir a petição. A comissão sugere que a causa em comento seja
discutida no NDE/LIC.MAT. tendo em vista que pode haver  outros alunos com a mesma
petição.   Colocado em votação – Aprovado por 4 votos favoráveis e 1 contrário.  3.5.
Solicitação de equivalência de disciplinas no processo NUP  23422.008104/2022-51, da
aluna  LSA (ingressante  de  2018).  3.5.1. Este  processo  pede  equivalência  entre  as
disciplinas  3.5.1.1. EST0004 - Probabilidade e Estatística e sua homônima MAT0064 -
Probabilidade e Estatística do curso de Lic. Mat., e  3.5.1.2. EQI0061 - Física Geral II e
MAT0056  -  Física  II.  3.5.2. Um  parecer  foi  solicitado  às  professoras  da  área  de
Estatística/CITI/ILATIT  e  outro  aos  professores  pareceristas  da  área  de  Física/CICN,
ambos em 22-abr-2022. 3.5.2.1. O parecer da Estatística foi encaminhado à coordenação
da Lic. Mat. em 25-abr-2022 e nesse mesmo dia o parecer foi anexado ao processo; o
parecer da Física foi retornado à coordenação da Lic. Mat. em 09-maio-2022 e inserido
aos autos do processo pouco depois. Os pareceres de ambas as comissões é de deferir a
petição.  Colocado  em  votação  –  Aprovado  por  unanimidade.  3.6. Solicitação  de
equivalência de disciplinas solicitado no processo NUP 23422.008335/2022-22, da aluna
IGS (ingressante de 2018).  3.6.1. Este processo pede equivalência entre as disciplinas
MAT0105  -  Geometria  Analítica  (currículo  novo)  e  MAT0028  -  Geometria  Analítica
Espacial  (currículo  antigo).  3.6.2. Um parecer  foi  solicitado à comissão de análise de
equivalências da área de Matemática em 25-abr-2022, o qual foi retornado à coordenação
em 20-maio-2022 e inserido aos autos do processo.  O parecer da comissão  é de deferir
a  petição.  Colocado  em  votação  –  Aprovado  por  unanimidade.  3.7. Solicitação  de
equivalência  de  disciplinas  no  processo  NUP  23422.008694/2022-29,  do  aluno  LTR
(ingressante de 2019). 3.7.1. O aluno cursou GEL0007 - Psicologia da Educação e pede
equivalência em MAT0050 - Psicologia da Educação. 3.7.2. Um parecer foi solicitado à
comissão de análise de equivalências da área de Educação e Educação Matemática em
27-abr-2022, o qual foi encaminhado à coordenação em 09-maio-2022 e, pouco depois,
foi anexado ao processo. 3.7.3. A prof.a. Ana Paula comenta no e-mail em que enviou o
parecer  que  essas  duas  disciplinas  devem ser  equivalentes  permanentes;  é  possível
requisitar  isto  no  mesmo  despacho  pedindo  ao  DENDC  que  assim  efetive,  se  este
entendimento for acatado pelo Colegiado.  O parecer da comissão é de deferir a petição.
A professora Eralcilene observou  que  MAT0050 é equivalente a GEL0007; a petição
aqui pede equivalência contrária.   Colocado em votação – Aprovado por unanimidade.
3.8. Solicitação de equivalência de disciplinas e solicitação de mudança de status de
disciplinas  do  currículo  novo  (de  dez/2019)  cursadas  com  aproveitamento  para  se
tornarem disciplinas optativas,  solicitado no processo NUP  23422.008770/2022-14,  da
aluna  JBSC (ingressante de 2018).  3.8.1. O dito processo contém em si  14983 a qual
pede:  a. A transformação de MAT0102 - MATEMÁTICA FINANCEIRA para OPTATIVA
(em relação ao PPC 2015); b. A transformação de MAT0125 - INTRODUÇÃO À TEORIA
DE NÚMEROS para OPTATIVA (em relação ao PPC 2015); c. A equivalência de ECI0020
- LABORATÓRIO DE MECÂNICA para MAT0052 - LABORATÓRIO DE FÍSICA I;  d. A
equivalência  de  EQI0060  -  PROBABILIDADE  E  ESTATÍSTICA  para  MAT0064  -
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA. 3.8.2. Para deliberar sobre as petições em a. e em b.
o Colegiado não necessita de parecer externo; apenas o analisará e dará o parecer no ato
da reunião deliberativa.  3.8.3. Foram solicitados os seguintes pareceres para balizar as
decisões que o Colegiado deverá tomar concernente aos itens c. e  d., a saber:  3.8.3.1.
Solicitação de parecer aos professores da Área de Estatística/CITI/ILATIT, em 02-maio-
2022,  o  qual  foi  retornado à coordenação em 03-maio-2022 e  inserido  aos autos  do
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processo no dia  seguinte;3.8.3.2. Solicitação  de  parecer  aos  professores  da Área de
Física/CICN/ILACVN, em 02-maio-2022, o qual foi retornado à coordenação em 09-maio-
2022 e inserido aos autos do processo pouco depois. Sobre os itens c. e d., os  pareceres
de ambas as comissões é de deferir a petição. Colocado para votação os itens c. e d. -
Aprovado  por  unanimidade.  Sobre  o  item  a.   a professora  Eralcilene  apresentou  a
seguinte proposta:  "postergar o ponto a., pois isso afeta todos os alunos da grade. Pede-
se para não aprovar a petição por enquanto".  Além disso, a professora observou que a
proposta  de  equivalência  dos  cálculos  pode  utilizar  MAT0120  num  bloco  para
equivalência em bloco.  A discente Jéssica observou que neste caso específico não traria
problemas em não aprovar a disciplina como optativa, mas que há alunos que cursaram
esta  disciplina  para  cobrir  a  carga  horária  necessária  para  optativas  e  esses  alunos
poderão ser prejudicados futuramente. Colocado em votação a proposta da professora
Eralcilene  –  Aprovado  por  unanimidade.  Sobre  o  item  b., Colocado  em  votação  –
Aprovado por unanimidade.  3.9. Solicitação de equivalência de disciplinas solicitado no
processo NUP  23422.008789/2022-83, da aluna  MB (ingressante de 2016).  3.9.1. Este
processo pede equivalência entre as disciplinas EQI0060 - Probabilidade e Estatística e
sua homônima MAT0064 - Probabilidade e Estatística (da grade curricular do curso de
Lic.  Mat.).  2.9.2. Um  parecer  foi  solicitado  às  professoras  da  área  de
Estatística/CITI/ILATIT em 02-maio-2022, o qual foi retornado à coordenação em 03-maio-
2022 e inserido aos autos do processo no dia seguinte.  O parecer da comissão é de
deferir a petição. Colocado em votação – Aprovado por unanimidade.  3.10. Retomada do
ponto 3.3. da convocação da  55ª reunião ordinária, ocorrida na tarde de 28-abril-2022
(que foi também o ponto de pauta 3.4 da  05ª reunião extraordinária de 12-maio-2022).
3.10.1. O dito ponto de pauta dizia: “Apresentação e discussão da proposta trazida a este
Colegiado pelo NDE do curso em 24-mar-2022. Os documentos necessários a este ponto
de pauta (a proposta em si,  a ata da 1ª reunião extraordinária do NDE de 2022 e o
relatório da Lic. Mat. elaborado pelo servidor José F. Schuck) foram compartilhados (via
googledocs  institucional)  com  todos  os  membros  deste  Colegiado  em  07-abr-2022.”
3.10.2. Durante a 55ª reunião ordinária  foi  decidido pela postergação deste ponto  de
pauta até a presente reunião extraordinária, conforme ata registrada no SIPAC sob o NUP
23422.009393/2022-71.  O presidente leu a proposta encaminhada pelo  NDE.  Sobre a
recomendação 1: "Sugerimos que o Colegiado faça  reuniões com os professores do
Curso antes de cada semestre orientando sobre o curso e  a dificuldade que os alunos
encontram no curso". Feitas as discussões, decidiu -se que a coordenação e o colegiado
fará reuniões com os professores que dão aula no Curso. O professor Fábio sugere gerar
um pequeno texto de motivação para essa reunião.  Além disso, o professor Fábio sugeriu
abrir um google docs para o colegiado redigir um pequeno texto para pontuar o que será
dito nesta reunião.  Sobre a recomendação 2: "Que a Coordenação de Curso, ao fazer
demanda de disciplinas para a área de matemática, deixe claro sobre a necessidade dos
seguintes  tópicos:  2.1)  rotatividade  de  professores  nas  disciplinas;  2.2)  que  na
distribuição  de  disciplinas  um  professor  não  ministre  duas  disciplinas  no  mesmo
semestre, preferencialmente; 2.3) que o professor no primeiro semestre tenha um perfil
de maneira que tenha compromisso com acolhimento com os alunos, deve ter empatia e
metodologia com objetivo de evitar evasão já no primeiro semestre."  Professor Fábio
observou que o item 2.1) já foi resolvido pela Resolução  Nº 2, de 29 de março de 2022
do  ILACVN. Sobre os itens 2.2) e 2.3)  o professor Fábio observou que  no ofício de
pedido de disciplinas ao centro, isso possa ser recomendado. Além disso, que este ofício
possa ser enviado a todos os professores que dão aula no curso.  A coordenação também
pensará em um ofício a enviar para a DENDC/PROGRAD perguntando como impor o item
2.2).  O item 2.3  pode ser  comentado  com os professores  na reunião destacada na
recomendação 1. O texto a ser preparado para o item 1, pode contemplar o item 2.3)
Sobre a recomendação 3: "Que a Coordenação do Curso e o Colegiado divulguem aos
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alunos  sobre  a  ouvidoria  da  Unila  e  contato.Que  casos  de  assédio  moral  sejam
denunciados." A coordenação vai providenciar o comunicado. Sobre a recomendação 4:
"Que seja enviado um e-mail para os alunos que estão no semestre corrente para  que se
saiba exatamente o motivo da evasão logo no primeiro semestre." Feitas as discussões,
decidiu-se que a coordenação redigirá um email a todos os alunos pedindo que escrevam
no processo de desligamento o motivo do desligamento e que sendo possível escrevam
email à coordenação (matematica@unila.edu.br) relatando a causa. Se for causa pessoal,
então não precisa descrever; porém, precisamos saber medidas concernentes ao curso
em si; a fim de propormos medidas corretivas. O professor Fábio observou que de certo
modo o item 4 já foi pedido à PROGRAD para que implemente o campo no Sigaa. Sobre
a recomendação 5: "Que haja  mais  diálogo  entre  a  Coordenação e  o  professor  de
disciplinas  que  estão  tendo  evasão." A  coordenação  vai  acatar.  Além  disso,  como
sugestão da professora  Eralcilene,  a  coordenação envie  aos professores atuantes no
curso, um email pedindo que se os professores notarem que os alunos estão se evadindo
de suas aulas, estão tendo dificuldades no aprendizado, comunique a coordenação do
curso.  Na  reunião  do  tópico  1  acima,  pode-se  comunicar/pedir  aos  professores  esta
petição.  Sobre a recomendação 6:  "Que a Coordenação e o Colegiado incentive os
alunos  a  procurarem  os  professores  para  fazerem  projetos  de  Iniciação  Científica,
Trabalho de Conclusão de Curso e Projetos de Extensão." Feitas as discussões, decidiu-
se que a coordenação enviará email aos alunos, pedindo que eles perguntem aos seus
professores sobre quais projetos eles têm. Os alunos que tiverem alguma ideia de TCC já
devem ir conversando com possível orientador. Os alunos que tiverem ideias de projetos
de extensão também, podem procurar o professor e apresentar a ele a ideia. A professora
Eralcilene sugeriu que os alunos escrevam para a coordenação e a coordenação entre
em contato com os professores. A coordenação regidigirá um email, conjuntamente com o
colegiado do curso, via googledocs para enviar aos alunos.  Sobre a recomendação 7:
"Sugerimos ao Colegiado pensar a respeito de algum programa ou projeto de extensão onde
possa ser oferecido todo ano para ter mais envolvimento dos alunos com o curso."  Feitas as
discussões sobre o tópico,  decidiu-se que o colegiado acata a sugestão e pensará a
respeito. Sugere-se o Pibid. Além disso, deve-se relembrar aos professores do curso que
os  alunos  deverão  realizar  atividades  de  extensão  obrigatoriamente,  portanto,  é
necessário  que os  professores  do curso  proponham projetos.  Sugere-se  que o  curso
tenha um projeto fixo, que a cada ano, mude a coordenação do projeto entre os membros
do  colegiado.  A  coordenação  redigirá  um  email  conjuntamenteo,  via  googledocss,
envolvendo os  membros do colegiado. Sobre a recomendação 8: "Que a Coordenação e
o Colegiado  incentivem  os professores  da  área de  matemática  à  participação  no  curso com
projetos."  Feitas as discussões sobre o tópico, decidiu-se que acatar.  Os itens 7) e 8) são
itens que estão ligados.  Observou-se que quanto  mais  bolsas de   IC/Extensão/PIBID
houver para os alunos do curso melhor é para o curso, pois ajuda a  manter o aluno até o
fim, servindo-lhe de estímulo. O item 7) e 8) pdem ser tratados na reunião solicitada no
item 1) acima.  E nada mais havendo a  tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze
horas e cinquenta minutos, da qual eu Adriana Flores de Almeida, lavrei  a presente ata,
que  será  assinada  por  mim  e  pelos
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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