
ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CUR-
SO  DE  MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DA INTEGRAÇÃO  LATINO
AMERICANA, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E
UM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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/co-
legiado-matematica. O Presidente do Colegiado, professor Fábio Silva Melo, deu início a reunião às
catorze horas, estiveram presentes os seguintes membros(a): Adriana Flores de Almeida (vice-coor-
denadora do curso); Camila Isoton; Eralcilene Moreira Terezio; Fábio Silva Melo (coordenador do
curso), Fidel Pascua Vilchez e Patrícia Couto Gonçalves Mauro. Representantes Técnicos Adminis-
trativos: Alencar Rodrigues da Silva. Convidados: Bianca Lais Schrippe e Jéssica Bianca dos Santos
Carvalho. Justificativas de ausência: Christopher Jonas Teles. Com quórum legal, o Presidente abriu
a sessão. 1. Determinação do dia para as reuniões ordinárias mensais; 2. Decisão ad referendum no
processo NUP 23422.011942/2021-24, cancelamento de programa de Elizeu Barbon; 3. Processo de
equivalência NUP 23422.012896/2021-68, interessado: Júnior Rodrigues Moyses;  4. Processo de
equivalência NUP 23422.008844/2021-56, interessada: Patricia Borim da Silva Pereira; 5 Processo
de equivalência NUP 23422.012423/2021-35, interessado: Hassan Ali Awale; 6. Planos de ensino:
6.1. EDU0003 – História e Filosofia da educação; 6.2. MAT0061 – Trabalho de conclusão de curso
I;  6.3.  GER0006  –  Fundamentos  de  América  Latina  II;   6.4. MAT0107  –  Álgebra  linear  I e
6.5. MAT0106 – Prática de ensino em matemática I. 7. Situação da disciplina MAT0122 – Probabi-
lidade e Estatística e sua decisão ad referendum de 12 agosto de 2021; 8. Eleição de novos represen-
tantes discentes junto ao Colegiado do curso de Matemática; 9. Processo NUP 23422.013263/2021-
53, sobre o trancamento total de matrícula de Andre K. M. R. J. Martinez; 10.  Possibilidade de
ocorrer a SALIMAT;  11. Definição de membros docentes suplentes;  12. Alunos que prestarão o
ENADE em 14 novembro de 2021.  PAUTA 1.  Determinação do dia para as reuniões ordinárias
mensais – O Presidente informou que é necessário determinar uma data mensal para as reuniões do
Colegiado, foi sugerido realizar na última quinta feira de cada mês às quinze horas e em caso de fe-
riado, pode ser antecipada uma semana antes, o Presidente solicitou aprovação da data de reuniões.
Foi ressaltado que na reunião ordinária deste Colegiado a ocorrer no fim de setembro de 2021 este
mesmo ponto poderá ser rediscutido. Colocada em votação – todos de acordo. –  APROVADO.
PAUTA 2 Decisão ad referendum no processo NUP 23422.011942/2021-24, cancelamento de pro-
grama de Elizeu Barbon  – O Presidente comunicou que o discente informou o motivo de troca de
Universidade, que o processo foi movimentado ao curso com o deferimento da Secretaria Acadêmi-
ca Central. PAUTA 3. Processo de equivalência NUP 23422.012896/2021-68 – O Presidente expôs
que a RESOLUÇÃO COSUEN N° 32 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 em seu art. 8 o consta a se-
guinte redação:  A análise didático-pedagógica de equivalência interna deverá ser realizada pelo
colegiado de curso, ou por banca por ele constituída com, no mínimo, um docente da área específi-
ca do(s) componente(s) curricular(es) a que se pretende equivalência. E que a atual comissão de
equivalência é composta pela professora Adriana, Eralcilene e pelo professor Jonny, e que acha pre-
ferível manter a comissão e conforme for recebendo os pareceres nos processos, eles serão avalia-
dos nas reuniões do Colegiado (ou seja, o Colegiado avaliará cada petição com base no parecer ela-
borado pela comissão de equivalência); a professora Eralcilene disse que concorda, mas que quando
tiver processos que exijam ouras áreas, que seja viável uma consulta conjunta a um docente dessa
determinada área, para emissão de parecer; o Presidente continuou dizendo que o parecer da banca
no processo foi favorável, o Presidente solicitou a aprovação do parecer. Colocada em votação – to-
dos de acordo – APROVADO. PAUTA 4. Processo de equivalência NUP 23422.008844/2021-56,
interessada: Patricia Borim da Silva Pereira – O Presidente informou que a discente solicitou equi-
valência interna, este com parecer favorável da banca de equivalência, o Presidente solicitou a apro-
vação do parecer. Colocada em votação – todos de acordo – APROVADO. A discente Patrícia soli-
citou também no mesmo processo, equivalência de disciplinas outrora cursadas no próprio curso
Lic. Mat. como optativas no seu novo vínculo com esse curso, o Presidente disse que a comissão de
equivalência solicitou ao Colegiado do curso dar o parecer sobre esta solicitação, o Presidente soli-
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citou a aprovação do parecer. Colocada em votação – todos de acordo – APROVADO. PAUTA 5.
Processo de equivalência NUP 23422.012423/2021-35, interessado: Hassan Ali Awale  – O presi-
dente informou que o parecer da banca de equivalência foi favorável, o Presidente solicitou a apro-
vação do parecer.  Colocada em votação – todos de acordo – APROVADO. PAUTA 6 Planos de
ensino:  6.1. EDU0003 – História e Filosofia da educação – O presidente apresentou o plano de en-
sino, o Presidente solicitou a aprovação do parecer. Colocada em votação – todos de acordo – HO-
MOLOGADO; 6.2. MAT0061 – Trabalho de conclusão de curso I – O presidente apresentou o pla-
no de ensino, o Presidente solicitou a aprovação do parecer. Colocada em votação – todos de acordo
– HOMOLOGADO; 6.3. GER0006 – Fundamentos de América Latina II – O Presidente apresen-
tou o plano de ensino, os membros do Colegiado entenderam que falta critérios de avaliação da
aprendizagem, o Presidente solicitou a não aprovação do plano de ensino. Colocado em votação –
todos de acordo – NÃO HOMOLOGADO. 6.4. MAT0107 – Álgebra linear I – O presidente apre-
sentou o plano de ensino, o Presidente solicitou a aprovação do parecer. Colocada em votação – to-
dos de acordo – HOMOLOGADO. 6.5. MAT0106 – Prática de ensino em matemática I – O presi-
dente apresentou o plano de ensino, o Presidente solicitou a aprovação do parecer. Colocada em vo-
tação – todos de acordo – HOMOLOGADO. PAUTA 7. Situação da disciplina MAT0122 – Proba-
bilidade e Estatística e sua decisão ad referendum de 12 agosto de 2021  – O presidente informou
que atualmente na UNILA, está em falta docentes na formação de Estatística, pois alguns pediram
exoneração, como não tinha Docente disponível para assumir a disciplina o Presidente solicitou ao
DEACA o cancelamento da disciplina, o Presidente solicitou a aprovação do encaminhamento. Co-
locado em votação – todos de acordo – APROVADO. PAUTA 8. Eleição de novos representantes
discentes junto ao Colegiado do curso de Matemática – O presidente expôs que o regimento do Co-
legiado do curso de Matemática RESOLUÇÃO CONSUNI-ILACVN N° 07/2018, em seru art. 7o

determina que o mandato dos discentes será de um ano, portanto foi necessário nova eleição de dis-
centes pra compor o Colegiado, a atual composição dos membros discentes são: Hassan Ali Awale e
Midiã Barbosa, o Presidente comentou que os alunos fizeram reunião para designação dos novos
membros discentes, e que a ata será anexada ao processo de alteração dos membros do colegiado,
ficando eleitos os seguintes discentes: Jéssica Bianca dos Santos Carvalho como representante dis-
cente titular e Bianca Lais Schrippe como representante discente suplente, o Presidente solicitou a
aprovação da chapa eleita. Colocado em votação – todos de acordo – APROVADO. PAUTA 9. Pro-
cesso NUP 23422.013263/2021-53, sobre o trancamento total de matrícula de Andre K. M. R. J.
Martinez – O Presidente apresentou o processo de trancamento e solicitou a aprovação do processo.
Colocado em votação – todos de acordo –  APROVADO. PAUTA 10.  Possibilidade de ocorrer a
SALIMAT; – O Presidente comentou que neste momento de isolamento social, não dispões de do-
centes disponíveis para contribuir e por isso acha melhor deixar para o ano que vem, o Presidente
solicitou a aprovação da decisão, todos estão muito atarefados com a sobrecarga de trabalho extra
ocasionada pelo regime de aulas remotas. Colocada em votação – todos de acordo – APROVADO.
PAUTA 11. Definição de membros docentes suplentes  – O Presidente comentou que é necessário
definir quais membros titulares os suplentes substituem nas ausências, visto que na portaria não
elenca essa definição, foi sugerido seguir a ordem da portaria de titulares e suplentes, excluindo-se
o Presidente e a Vice-Presidente, ficando da seguinte forma: Eralcilene substituída pela Camila, Pa-
trícia substituída pelo Marcelo e Fidel substituído pela Catarina. Durante a discussão ficou entendi-
do também que o representante discente titular é substituído pelo representante discente suplente, de
igual modo, o representante TAE titular é substituído pelo representante TAE suplente, o Presidente
solicitou a aprovação da forma de substituição de membros titulares pelos suplentes. Colocada em
votação – todos de acordo – APROVADO. PAUTA 12. Alunos que prestarão o ENADE em 14 no-
vembro de 2021 – O Presidente informou que foram escolhidos os alunos André Marques dos San-
tos e Júnior Rodrigues Moyses para prestarem o ENADE em novembro, dado serem esses os alunos
mais adiantados no curso atualmente. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião
às quinze horas e trinta e três minutos, da qual eu Alencar Rodrigues da Silva, lavrei a presente ata,
que será assinada por mim e pelos presentes.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/09/2021 09:30 )
ADRIANA FLORES DE ALMEIDA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1692885

 (Assinado digitalmente em 04/09/2021 11:40 )
ALENCAR RODRIGUES DA SILVA

ADMINISTRADOR 

Matrícula: 1085297

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 08:53 )
CAMILA ISOTON
PROFESSOR VISITANTE

Matrícula: 1720542

 (Assinado digitalmente em 06/09/2021 15:12 )
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1118217

 (Assinado digitalmente em 03/09/2021 19:02 )
FABIO SILVA MELO

COORDENADOR DE CURSO

CMAT (10.01.06.03.04.04.04)

Matrícula: 1851843

 (Assinado digitalmente em 04/09/2021 00:23 )
FIDEL PASCUA VILCHEZ

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2884224

 (Assinado digitalmente em 04/09/2021 00:29 )
PATRICIA COUTO GONCALVES MAURO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1977328

 (Assinado digitalmente em 03/09/2021 15:23 )
JESSICA BIANCA DOS SANTOS CARVALHO

DISCENTE

Matrícula: 2018101000000964

 (Assinado digitalmente em 04/09/2021 00:29 )
BIANCA LAIS SCHRIPPE

DISCENTE

Matrícula: 2017101000021375
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