
1 ATA DA 30 REUNIÃO DO COLEGIADO DE

2 MATEMÁTICA------------------------------------------

3 Aos dezesste dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sala 14, espaço 2,

4 bloco 4, campus PTE, na cidade de Foz do Iguaçu. estado do Paraná - reuniram-se os membros do

S Colegiado de matemática para discutir e deliberar a seguinte pauta: Pauta I - Aprovação planos de

6 ensino - Professor Cleilton encaminhou os planos previamente aos membros do Colegiado para

7 análise. Destacou que falta apenas o plano da disciplina Introdução ao pensamento científico, e que

8 já entrou em contato com os responsáveis. Após explanações sobre as correções necessárias,

9 considerou-se aprovados os planos. Pauta II - Solicitação de dispensa por extraordinário saber

10 - Discente Tiago Mantovani - Professor Cleilton apresentou o processo 23422.011371/2018-27,

11 no qual consta o requerimento do aluno Tiago Mantovani solicitando dispensa da disciplina Cálculo

12 IV, por extraordinário saber. Cabe ao colegiado analisar a justificativa e dar os encaminhamentos.

13 Considerou-se favorável a justificativa apresentada pelo aluno e será composta banca para

14 elaboração de prova. Professor Cleilton encaminhará à banca os prazos necessários para avalição e

15 ciência do interessado, conforme regramento vigente. Pauta III - Mostra de cursos - Professor

16 Cleilton apresentou memorando recebido no qual orientam sobre a semana de ensino pesquisa e

17 extensão e a mostra de cursos da Unila. A referida mostra ocorrerá nos dias 1 8 e 19/10/1 8 e para

18 participação faz-se necessária a inscrição, via projeto, sendo opcional concorrer ao auxílio de R$

19 400,00 proposto em edital. Professor Cleilton divulgará entre os docentes da área e alunos para que

20 se organize os horários de atuação, opções de apresentação e definição de responsáveis. E nada mais

21 havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h15, da qual eu Lígia da Fré Winkert, lavrei a

22 presente Ata, que segue assinada pelos presentes.
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