
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 1 

CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO 2 

AMERICANA, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE 3 

E UM----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, os membros do Colegiado do 5 

curso de Matemática, reuniram-se por meio da plataforma digital  – Rede Nacional de Ensino e Pes-6 

quisa, utilizando a ferramenta de conferência web, pelo enlace https://conferenciaweb.rnp.br/web-7 

conf/colegiado-matematica. O Presidente do Colegiado, professor Fábio Silva Melo, deu início a reu-8 

nião às dez horas, estiveram presentes os seguintes membros(a): Adriana Flores de Almeida (vice-9 

coordenadora do curso); Eralcilene Moreira Terezio; Fábio Silva Melo (coordenador do curso), e 10 

Patrícia Couto Gonçalves Mauro. Representantes Técnicos Administrativos: Alencar Rodrigues da 11 

Silva. Representantes discentes: Jéssica Bianca dos Santos Carvalho e Bianca Lais Schrippe. Partici-12 

pante convidado: José Fernando Schuck. Com quórum legal, o Presidente abriu a sessão. 1. Expedi-13 

ente: 1.1. Justificativa de ausência de membros titulares; 1.2. Definição do secretário para hoje. (Con-14 

forme o regimento interno do Colegiado a cada reunião é decidido quem redigirá a ata da reunião.) 15 

1.3. Informes: 1.3.1. Informe sobre estatísticas das Licenciaturas da UNILA, apresentação de José 16 

Fernando Schuck, da PROGRAD. Ele confirmou disponibilidade em vir segundo e-mail respondido 17 

ao curso no dia 22-nov-2021. Ele apresentou um compilado de estatísticas sobre as licenciaturas da 18 

UNILA e as apresentou na reunião do Fórum das licenciaturas ocorrida no dia 18-nov-2021. Por ser 19 

algo de extremo interesse do Colegiado, o servidor José Fernando fará uma apresentação das estatís-20 

ticas para nós; 2. Ordem do dia: 2.1. Mais pareceres inseridos no processo NUP 23422.001503/2020-21 

95. Volta ao plenário para nova deliberação. Há uma disciplina de psicologia que deve ser implemen-22 

tada no SIGAA (foi o parecer inserido no processo NUP 23422.019286/2021-04 reaproveitado aqui; 23 

este parecer foi elaborado pela Ana Paula, pela Elmha e pela Elizabete). Aproveitar também os pare-24 

ceres do processo 23422-019657-2021-75 para equivalências definitivas; 2.2. Processo NUP 25 

23422.019657/2021-75: pedido de equivalência de disciplina da aluna Midiã Barbosa. Há petição 26 

12007 de equivalência de três pares de disciplinas, sendo dois deles analisados pela comissão de 27 

equivalência que atua em prol do curso (BS N.º 117/2021) e um deles foi requisitado ser analisado 28 

pela Área de Física/CICN/ILACVN; 2.3. Processo NUP 23422.020445/2021-42: pedido de equiva-29 

lência de disciplina da aluna Bianca Lais Schripe; 2.4. Processo NUP 23422.021193/2021-22: pedido 30 

de equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 12875 de equivalência de disci-31 

plinas; 2.5. Plano de trabalho das disciplinas de estágio; 2.6. Análise do pedido de trancamento 32 

total de matrícula da discente Emilce B. S. Palacios, no processo NUP 23422.022129/2021-67. 33 
1.1 Justificativa de ausência de membros titulares – O Presidente disse que apenas o servidor Fidel 34 

Pascua Vilchez, informou justificativa de ausência. 1.2. Definição do secretário para hoje. (Conforme 35 

o regimento interno do Colegiado a cada reunião é decidido quem redigirá a ata da reunião.) – O 36 

Presidente perguntou quem se disponibilizaria em redigir a ata da reunião, o servidor Alencar se dis-37 

ponibilizou. 1.3.1. Informe sobre estatísticas das Licenciaturas da UNILA, apresentação de José Fer-38 

nando Schuck, da PROGRAD – O Presidente informou que o servidor José  apresentou um compilado 39 

de estatísticas sobre as licenciaturas da UNILA e as apresentou na reunião do Fórum das licenciaturas 40 

ocorrida no dia 18-nov-2021. Por ser algo de extremo interesse do Colegiado, foi solicitado que ele 41 

fizesse uma apresentação desses dados ao colegiado do curso de Matemática. O servidor José apre-42 

sentou vários dados estatísticos sobre os cursos de Licenciaturas da UNILA: dos alunos ingressantes 43 

no ano de 2015 tem-se 70% cancelados, 15% ativos e apenas 16% concluídos, dos concluintes que 44 

ingressaram em 2015 o curso de Matemática foi o único curso que não teve nenhum concluinte, e que 45 

o curso de História foi o curso com o maior número de concluintes. O professor Fábio disse que este 46 

dado sobre o curso de Matemática o alarmou. O servidor José comentou que em conversa com o 47 

pessoal do curso de História, foi percebido que tanto docentes e técnicos conversam muito com os 48 

discentes, e tentam resolver os problemas antes que eles atrapalhem a continuidade no curso. O pro-49 

fessor Fábio disse que teria que tentar obter melhor os dados dos discentes que solicitam cancela-50 

mento de matrícula, pois quando solicitam, é apenas informado alguma observação no pedido, e fica 51 

difícil de analisar os problemas que podem estar ocorrendo no curso. O servidor Alencar comentou 52 

que se a intenção é obter dados estatísticos, deveria ter uma caixa de seleção com justificativas prévias 53 

https://atos.unila.edu.br/boletins/boletim-de-servico-n-117-2021-54


para o discente selecionar, e caso não se enquadrasse em nenhuma das alternativas, que fosse infor-54 

mado a justificativa na observação, desta forma teria como quantificar esses dados, pois existem inú-55 

meros motivos de cancelamentos, e exemplificou que se o discente informar que é um motivo mu-56 

dança de cidade, é algo que foge da alçada do curso, ou seja, esse cancelamento não pode ser conta-57 

bilizado como um parâmetro como algo de errado com o curso, e sim um fator externo. O servidor 58 

José concordou, e disse que dessa forma teria uma base estatística mais precisa. O professor Fábio 59 

disse que tentará implementar este modelo, mas que será preciso solicitar a viabilidade ao setor de 60 

tecnologia da informação. O servidor José agradeceu o convite e se retirou da reunião. 2. Ordem do 61 

dia: 2.1. Mais pareceres inseridos no processo NUP 23422.001503/2020-95. Volta ao plenário para 62 

nova deliberação. Há uma disciplina de psicologia que deve ser implementada no SIGAA (foi o pa-63 

recer inserido no processo NUP 23422.019286/2021-04 reaproveitado aqui; este parecer foi elaborado 64 

pela Ana Paula, pela Elmha e pela Elizabete). Aproveitar também os pareceres do processo 23422-65 

019657-2021-75 para equivalências definitivas – O Presidente comunicou que o plano era tê-lo agora 66 

como um ponto de pauta, com novos pareceres de equivalências definitivas, porém, até a presente 67 

data o mesmo não foi devolvido à Coordenação com as implementações nele requisitadas e aprovadas 68 

na 51ª reunião ordinária do Colegiado da Lic. em Matemática. Assim, o dito processo ficará para a 69 

53ª reunião ordinária deste Colegiado pensada para ter lugar no fim de fevereiro do ano de 2022. 2.2. 70 

Processo NUP 23422.019657/2021-75: pedido de equivalência de disciplina da aluna Midiã Barbosa. 71 

Há petição 12007 de equivalência de três pares de disciplinas, sendo dois deles analisados pela co-72 

missão de equivalência que atua em prol do curso (BS N.º 117/2021) e um deles foi requisitado ser 73 

analisado pela Área de Física/CICN/ILACVN – O Presidente apresentou o parecer favorável da área, 74 

e solicitou a aprovação do parecer, colocado em votação – Todos de acordo – APROVADO.  2.3. 75 

Processo NUP 23422.020445/2021-42: pedido de equivalência de disciplina da aluna Bianca Lais 76 

Schripe – O Presidente falou que ainda não foi recebido o parecer da área de Física, portanto, o pro-77 

cesso será analisado na próxima reunião. 2.4. Processo NUP 23422.021193/2021-22: pedido de equi-78 

valência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 12875 de equivalência de disciplinas – 79 

O Presidente apresentou parecer favorável da área, e solicitou a aprovação do parecer, colocado em 80 

votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.5. Plano de trabalho das disciplinas de estágio – O 81 

Presidente expôs que no semestre atual estamos a ofertar as seguintes disciplinas de estágio: MAT0110 82 

- Estágio Obrigatório em Matemática I - Prof.a. Maria Elizabete & Prof. Zaqueu Vieira (comparti-83 

lhada) - currículo novo; e MAT0062 - Estágio Obrigatório no Ensino Médio I - Prof. Zaqueu Vieira 84 

- currículo antigo. A oferta destas disciplinas em 2021-6s requer a aprovação pelo Colegiado de um 85 

plano de trabalho (um para cada disciplina), os quais serão apensados ao PPC do curso. Os planos de 86 

trabalho de ambas as disciplinas foram previamente compartilhados com os membros do Colegiado 87 

via Google Drive institucional. Por conta da pandemia os estágios de forma remota: antes o estágio 88 

era sempre presencial; essa possibilidade para forma remota deve ser documentada no PPC, ou seja, 89 

o curso deve ter ciência de que os alunos participam das atividades de estágio de forma remota, o 90 

presidente solicitou a aprovação, colocado em votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.6. Aná-91 

lise do pedido de trancamento total de matrícula da discente Emilce B. S. Palacios, no processo 92 
NUP 23422.022129/2021-67 – O Presidente disse que conforme o DESPACHO Nº 93 

577/2021/SAC/DEACA/PROGRAD (documento de ordem 3 no referido processo), o caso se enqua-94 

dra no inciso X do art. 155 da RESOLUÇÃO COSUEN 007/2018. Sendo assim, a aprovação da 95 

presente petição se dá sob decisão colegiada, o Presidente solicitou a aprovação do trancamento de 96 

matrícula, colocado em votação – Todos de acordo – APROVADO. E nada mais havendo a tratar, 97 

deu-se por encerrada a reunião às onze horas, da qual eu Alencar Rodrigues da Silva, lavrei a presente 98 

ata, que será assinada por mim e pelos presentes. 99 
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
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COORDENADOR DE CURSO
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