
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 
CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO 
AMERICANA, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, os membros do Colegiado do 
curso de Matemática, reuniram-se por meio da plataforma digital  – Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa,  utilizando a ferramenta de conferência web, pelo enlace https://conferenciaweb.rnp.br/web-
conf/colegiado-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-coordenadora do curso); Camila Isoton; Eralcilene Moreira Terezio; Fábio Silva Melo (coor-
denador do curso), Fidel Pascua Vilchez e Patrícia Couto Gonçalves Mauro. Representantes Técni-
cos Administrativos: Alencar Rodrigues da Silva e Christopher Jonas Teles. Representantes discen-
tes: Jéssica Bianca dos Santos Carvalho e Bianca Lais Schrippe. Com quórum legal, o Presidente 
abriu a sessão. 1. Expediente: 1.1. Justificativa de ausência de membros titulares; 1.2. Definição do 
secretário para hoje. (Conforme o regimento interno do Colegiado a cada reunião é decidido quem 
redigirá a ata da reunião.) 1.3. Informes:  1.3.1. Processo NUP 23422.001165/2022-97: pedido de 
cancelamento de programa da discente Isabela Cristina Comitre; 1.3.2. Sobre o PSS para professor 
visitante  para  a  Lic.  Mat..  Mais  informações  no  enlace 
https://documentos.unila.edu.br/concursos/26-2021 e no Edital Nº 26/2021/DICS/DAP/PROGEPE 
disponível neste mesmo enlace; 1.3.3. Foi decidido na 52ª reunião Ordinária deste Colegiado o en-
vio de uma comunicação ao gestor do SIGAA solicitando a requisição de coleta de estatísticas que 
motivaram  o  aluno  a  solicitar  trancamento  de  curso,  desistência,  etc.;  1.3.4. Processo  NUP 
23422.002879/2022-88: o discente Matheus Melquíades pede trancamento do curso no atual semes-
tre (por motivo de saúde), o que é previsto nos artigos 155 a 158 da Res. COSUEN N.º 007/2018; 
1.3.5. Processo NUP 23422.003065/2022-13: de interesse da aluna Larisse Paiva C. Rodrigues, que 
solicita trancamento (tardio) da disciplina MAT0105 Geometria Analítica, na qual está matriculada 
em 2021-6s  Este processo contém a solicitação N.º  13847;  2. Ordem do dia:  2.1. Processo NUP 
23422.020445/2021-42: pedido de equivalência de disciplina da aluna Bianca Lais Schripe. Há peti-
ção  12079 de equivalência de disciplinas;  2.2. Processo NUP 23422.022187/2021-53:  pedido de 
equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 13365 de equivalência externa de 
disciplinas (Geometria Analítica cursada noutra IES); 2.3. Processo NUP 23422.022172/2021-70: 
pedido de equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 13364 de equivalência 
externa  de  disciplinas  (Geometria  Euclidiana  cursada  noutra  IES;  2.4. Processo  NUP 
23422.022198/2021-47: pedido de equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 
13366 de equivalência externa de disciplinas (Álgebra Linear cursada noutra IES);  2.5.  Processo 
NUP 23422.022371/2021-32: pedido de equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há 
petição 13367 de equivalência externa de disciplinas (Psicologia da Educação cursada noutra IES); 
2.6.  Processo NUP 23422.000693/2022-37: pedido de trancamento total de curso da aluna Evelyn 
Natividade Luiz; 2.7. Processo NUP 23422.000633/2022-08: pedido de trancamento total do curso 
do aluno Lucas Eduardo do Nascimento;  2.8.  Processo NUP  23422.000239/2022-73:  pedido de 
equivalência de disciplina da aluna Micaelli T. Ferreira. Há petição 12425 de equivalência de disci-
plinas;  2.9.  Processo NUP 23422.000911/2022-68: pedido de equivalência de disciplina da aluna 
Luciane  S.  Angeli.  Há  petição  12173 de  equivalência  de  disciplinas;  2.10.  Processo  NUP 
23422.000914/2022-84: pedido de equivalência de disciplina da aluna Luciane S. Angeli. Há peti-
ção  12174 de equivalência de disciplinas;  2.11.  Processo NUP 23422.000071/2022-50: pedido de 
equivalência de disciplina do aluno Douglas Miguel T. Machado. Há petição 12375; 2.12. Processo 
NUP 23422.000916/2022-30: pedido de equivalência de disciplina da aluna Isabelli Guimarães da 
Silva. Há petição  12228 de equivalência de disciplinas;  2.13. Processo NUP 23422.000967/2022-
11: pedido de equivalência de disciplina da aluna Jéssica Bianca dos Santos Carvalho. Há petição 
12070 de equivalência de diversas disciplinas; 2.14. Processo NUP 23422.000972/2022-70: pedido 
de equivalência de disciplina do aluno André M. dos Santos. Há petição 12373 de equivalência de 
disciplinas;  2.15. Processo NUP 23422.000977/2022-32: pedido de equivalência de disciplina do 
aluno  Douglas  M.  T.  Machado.  Há as  petições  de  equivalência  de  disciplinas  12377,  12378 e 
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12376 ; 2.16. Início da discussão e decisão sobre o disposto na Portaria N.º 480/2021/GR, publicada 
no BS N.º 151/2021, no que tange a decisão de ofertar componentes curriculares presenciais ou não 
(conforme o art. 3º da referida portaria). Decidir sobre voltar disciplinas ao presencial ou manter 
na modalidade em linha no semestre 2021-9s (que se iniciará em 18-abril-2022, segundo o calen-
dário acadêmico vigente - o calendário acadêmico o menciona como sendo 2021-6s); 2.17. Sobre a 
ausência de um regulamento de TCC no PPC de 2015. 1.1 Justificativa de ausência de membros ti-
tulares  – O Presidente  disse  que  não houve justificativa de ausência.  1.2.  Definição do secretário 
para hoje. (Conforme o regimento interno do Colegiado a cada reunião é decidido quem redigirá a 
ata da reunião.) – O Presidente  perguntou quem se disponibilizaria em redigir a ata da reunião, o 
servidor Alencar se disponibilizou. 1.3. Informes: 1.3.1. Processo NUP 23422.001165/2022-97: pe-
dido de cancelamento de programa da discente Isabela Cristina Comitre – O Presidente  informou 
que é direito do aluno e, portanto, não é deliberado pelo Colegiado e  comunicou que deu ciência 
neste processo em 01-fev-2022 e o encaminhou de volta à Secretaria Acadêmica Central, conforme 
orientação do Despacho Nº 18/2022/SAC/DEACA/PROGRAD, constante do dito processo e como 
informe desta reunião para conhecimento do pleno. 1.3.2. Sobre o PSS para professor visitante para 
a Lic. Mat.. Mais informações no enlace  https://documentos.unila.edu.br/concursos/26-2021 e no 
Edital Nº 26/2021/DICS/DAP/PROGEPE disponível neste mesmo enlace – O Presidente informou 
que está publicada a divulgação do resultado deste PSS: há dois candidatos aprovados no certame. 
Em 22-fev-2022 a coordenação da Lic. Mat. solicitou a contratação de novo professor visitante para 
o  curso  sendo  que  a  tratativa  se  deu  primeiramente  por  e-mail  e,  após,  via  Ofício  N.º 
024/2022/ILACVN e havendo êxito na contratação desse novo professor visitante, então o corpo de 
professores da área de Matemática terá 19 professores, entre temporários e efetivos. 1.3.3. Foi deci-
dido na 52ª reunião Ordinária deste Colegiado o envio de uma comunicação ao gestor do SIGAA 
solicitando a requisição de coleta de estatísticas que motivaram o aluno a solicitar trancamento de 
curso, desistência, etc. – O Presidente informou que esta decisão foi atendida em 08-fev-2022 por 
meio do Ofício N.º 01/2022/CMAT remetido do Curso de Lic. Mat. para a Pró-Reitoria Adjunta de 
Graduação. 1.3.4. Processo NUP 23422.002879/2022-88: o discente Matheus Melquíades pede tran-
camento do curso no atual semestre (por motivo de saúde), o que é previsto nos artigos 155 a 158 da 
Res.  COSUEN  N.º  007/2018  –  O  Presidente  informou  que  segundo  o  Despacho  Nº 
62/2022/SAC/DEACA/PROGRAD constante do referido processo cabe à coordenação atestar ciên-
cia ao processo (o que coaduna com o §3º do art. 156 da dita resolução) e o ateste de ciência foi  
dado ao processo em 15-fev-2022 e nesse mesmo dia ele foi retornado à Secretaria Acadêmica Cen-
tral. 1.3.5. Processo NUP 23422.003065/2022-13: de interesse da aluna Larisse Paiva C. Rodrigues, 
que solicita trancamento (tardio) da disciplina MAT0105 Geometria Analítica, na qual está matricu-
lada em 2021-6s Este processo contém a solicitação N.º 13847 – O Presidente informou que em 17-
fev-2022 a Coordenação deu parecer favorável à petição apresentada, tomando como base o prescri-
to na IN PROGRAD N.º 04/2021 e no mesmo dia o processo foi devolvido à Secretaria Acadêmica 
do ILACVN. 2. Ordem do dia: 2.1. Processo NUP 23422.020445/2021-42: pedido de equivalência 
de disciplina da aluna Bianca Lais Schripe. Há petição  12079 de equivalência de disciplinas  –  O 
Presidente expôs que os pareceres foram pedidos em 13-dez-2021, a comissão de análise de equiva-
lência de disciplinas de Matemática deu parecer favorável em 15-dez-2021, porém, a área de Física 
ainda não se pronunciou, o processo estava marcado para a reunião de 22-dez-2021 mas não foi de-
liberado porque a área de Física não havia se pronunciado naquela época. Ainda em 22-dez-2021 foi 
enviado novo e-mail à área de Física solicitando parecer de disciplinas, o qual não foi retornado até 
22-fev-2022, e sugeriu  ao Colegiado deliberar com base no parecer já emitido (sobre as disciplinas 
de Matemática) e deixando a disciplina da área de Física para futura reunião deliberativa, colocado 
em votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.2. Processo NUP 23422.022187/2021-53: pedido 
de equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 13365 de equivalência externa 
de disciplinas (Geometria Analítica cursada noutra IES) – O Presidente falou que o parecer solicita-
do à comissão de equivalências em 18-dez-2021. O parecer não foi retornado à coordenação ao me-
nos até o dia 22-fev-2022, dia em que novo e-mail foi enviado à comissão relembrando o envio do 
parecer, portanto, o processo será apreciado na reunião deliberativa do mês de março do corrente 
ano. 2.3. Processo NUP 23422.022172/2021-70: pedido de equivalência de disciplina do aluno Plá-
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cido Colman. Há petição 13364 de equivalência externa de disciplinas (Geometria Euclidiana cursa-
da noutra IES – O Presidente disse que o parecer solicitado foi remetido à coordenação pela comis-
são em 20-dez-2021, o Presidente apresentou parecer favorável da área, e solicitou a aprovação do 
parecer,  colocado  em  votação  –  Todos  de  acordo  –  APROVADO. 2.4. Processo  NUP 
23422.022198/2021-47: pedido de equivalência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 
13366 de equivalência externa de disciplinas (Álgebra Linear cursada noutra IES) – O Presidente 
expôs que fora solicitado parecer à comissão de equivalências em 20-dez-2021, mas o parecer não 
foi retornado à coordenação ao menos até o dia 22-fev-2022, dia em que novo e-mail foi enviado à 
comissão relembrando o envio do parecer, portanto, o processo será apreciado na reunião deliberati-
va do mês de março do corrente ano. 2.5. Processo NUP 23422.022371/2021-32: pedido de equiva-
lência de disciplina do aluno Plácido Colman. Há petição 13367 de equivalência externa de discipli-
nas (Psicologia da Educação cursada noutra IES) – O Presidente comunicou que fora solicitado pa-
recer à comissão de equivalências em 21-dez-2021, mas o parecer não foi retornado à coordenação 
ao menos até o dia 22-fev-2022, dia em que novo e-mail foi enviado a comissão relembrando o en-
vio do parecer, portanto, o processo será apreciado na reunião deliberativa do mês de março do cor-
rente ano. 2.6. Processo NUP 23422.000693/2022-37: pedido de trancamento total de curso da alu-
na Evelyn Natividade Luiz – O Presidente falou que o trancamento total do curso é previsto nos ar-
tigos 152 a 158 da Res. COSUEN N.º 07/2018. Segundo o que a discente aponta na petição apre-
sentada, a causa do trancamento total enquadra-se no inciso X do art. 155, portanto, requer aprova-
ção pelo Colegiado de Curso, motivo pelo qual o dito processo é remetido à apreciação de tal órgão 
deliberativo nesta reunião, e solicitou a aprovação do pedido de trancamento total de curso, coloca-
do em votação – Todos de acordo – APROVADO.  2.7. Processo NUP 23422.000633/2022-08: pe-
dido de trancamento total do curso do aluno Lucas Eduardo do Nascimento  – O Presidente  falou 
que o trancamento total do curso é previsto nos artigos 152 a 158 da Res. COSUEN N.º 07/2018. 
Segundo o que o discente aponta na petição apresentada, o motivo do trancamento total enquadra-se 
no inciso X do art. 155, portanto, requer aprovação pelo Colegiado de Curso, motivo pelo qual o 
dito processo é remetido à apreciação de tal órgão deliberativo nesta reunião, e solicitou a aprova-
ção do pedido de trancamento total de curso, colocado em votação – Todos de acordo – APROVA-
DO. 2.8. Processo NUP 23422.000239/2022-73: pedido de equivalência de disciplina da aluna Mi-
caelli T. Ferreira. Há petição 12425 de equivalência de disciplinas – O Presidente expôs que fora so-
licitado parecer à Área de Física/CICN/ILACVN em 01-fev-2022, mas até 22-fev-2022 o parecer da 
área de Física não foi retornado a esta Coordenação; no mesmo dia 22-fev-2022, um novo e-mail 
foi enviado à Área de Física lembrando a requisição do parecer, portanto, o processo será apreciado 
na reunião deliberativa do mês de março do corrente ano. 2.9. Processo NUP 23422.000911/2022-
68: pedido de equivalência de disciplina da aluna Luciane S. Angeli. Há petição 12173 de equiva-
lência  de  disciplinas  –  O  Presidente falou  que   fora  solicitado  parecer  à  Área  de 
Física/CICN/ILACVN em 01-fev-2022. Até 22-fev-2022 o parecer da área de Física não foi retor-
nado a esta Coordenação; no mesmo dia 22-fev-2022, um novo e-mail foi enviado à Área de Física 
lembrando a requisição do parecer, portanto, o processo será apreciado na reunião deliberativa do 
mês de março do corrente ano. 2.10. Processo NUP 23422.000914/2022-84: pedido de equivalência 
de disciplina da aluna Luciane S. Angeli. Há petição 12174 de equivalência de disciplinas – O Pre-
sidente disse que  fora solicitado parecer à comissão de equivalências da Lic. Mat. em 01-fev-2022 
e o parecer foi emitido pela comissão em 17-fev-2022, tendo sido então, no mesmo dia, inserido nos 
autos do processo, o Presidente apresentou parecer favorável da área, e solicitou a aprovação do pa-
recer,  colocado  em  votação  –  Todos  de  acordo  –  APROVADO. 2.11.  Processo  NUP 
23422.000071/2022-50: pedido de equivalência de disciplina do aluno Douglas Miguel T. Machado. 
Há  petição  12375  –  O Presidente  falou  que  na  petição  o  interessado  solicita  que  a  disciplina 
MAT0101 passe a fazer parte de suas disciplinas optativas, o que será deliberado pelo Colegiado 
sem a necessidade de um parecer, e solicitou a aprovação do pedido de equivalência, colocado em 
votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.12. Processo NUP 23422.000916/2022-30: pedido de 
equivalência de disciplina da aluna Isabelli Guimarães da Silva. Há petição 12228 de equivalência 
de disciplinas – O Presidente expôs que fora solicitado parecer  à Área de Física/CICN/ILACVN 
em 01-fev-2022. Até 22-fev-2022 o parecer da área de Física não foi retornado a esta Coordenação; 
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no mesmo dia 22-fev-2022, um novo e-mail foi enviado à Área de Física lembrando a requisição do 
parecer,  portanto, o processo será  apreciado na reunião deliberativa do mês de março do corrente 
ano. 2.13. Processo NUP 23422.000967/2022-11: pedido de equivalência de disciplina da aluna Jés-
sica Bianca dos Santos Carvalho. Há petição 12070 de equivalência de diversas disciplinas – O Pre-
sidente expôs que  em 01-fev-2022 foram solicitados pareceres à Área de Física/CICN/ILACVN e à 
comissão de equivalência de disciplinas para a Lic. Mat., os pareceres não nos foram retornados até 
o dia 22-fev-2022, ocasião em que novo email foi enviado, relembrando a necessidade de parecer,  
disse também que a petição que concerne a disciplina EDU0003 e  QUI0062 será deliberada pelo 
Colegiado sem a necessidade de um parecer, e que seja recordado o teor da petição 11257 constante 
do processo 23422.014205/2021-33, a qual foi deliberada na 49ª reunião ordinária do Colegiado da 
Lic.  Mat.,  ocorrida  em  30-set-2021,  e  cuja  ata  está  registrada  no  SIPAC  sob  o  NUP 
23422.016697/2021-67, portanto, o processo será apreciado na reunião deliberativa do mês de mar-
ço do corrente ano. 2.14. Processo NUP 23422.000972/2022-70: pedido de equivalência de discipli-
na do aluno André M. dos Santos. Há petição 12373 de equivalência de disciplinas – O Presidente 
expôs que  fora solicitado parecer à Área de Física/CICN/ILACVN em 01-fev-2022. Até 22-fev-
2022 o parecer não foi retornado à coordenação; nesse mesmo dia novo e-mail foi enviado, relem-
brando a necessidade de parecer, e que neste caso é até mais urgente que os demais pois trata-se de 
um aluno formando, portanto,  o processo será apreciado na reunião deliberativa do mês de março 
do corrente ano. 2.15. Processo NUP 23422.000977/2022-32: pedido de equivalência de disciplina 
do aluno Douglas M. T. Machado. Há as petições de equivalência de disciplinas  12377,  12378 e 
12376 – O Presidente disse que Parecer solicitado à comissão de equivalências da Lic. Mat. em 01-
fev-2022. Os pareceres das petições 12377 e 12376 foram entregues em 17-fev-2022 e, no mesmo 
dia, foram inseridos nos autos do processo, mas o parecer da petição 12378 não foi enviado à coor-
denação até o dia 22-fev-2022, ocasião em que novo email foi enviado, relembrando a necessidade 
desse parecer, e que o Colegiado poderá votar a aprovação/reprovação dos pareceres das petições 
12377 e 12376, que já estão prontos e inseridos nos autos do processo, e o parecer da petição 12378 
fica para a próxima reunião do Colegiado (em mar/2022). O Presidente sugeriu ao Colegiado deli-
berar com base no parecer já emitido (sobre as disciplinas de Matemática) e deixando a disciplina 
da área de Educação para futura reunião deliberativa. O Presidente apresentou os pareceres favorá-
veis da área, e solicitou a aprovação dos pareceres referente apenas as petições 12377 e 12376, co-
locado em votação – Todos de acordo – APROVADO.  2.16. Início da discussão e decisão sobre o 
disposto na  Portaria N.º 480/2021/GR, publicada no  BS N.º 151/2021, no que tange a decisão de 
ofertar componentes curriculares presenciais ou não (conforme o art. 3º da referida portaria). Deci-
dir sobre voltar disciplinas ao presencial ou manter na modalidade em linha no semestre 2021-
9s (que se iniciará em 18-abril-2022, segundo o calendário acadêmico vigente - o calendário acadê-
mico o menciona como sendo 2021-6s) – O Presidente falou que Há um comitê técnico na UNILA 
que avalia constantemente a condição sanitária de nosso entorno. Segundo esse comitê estamos em 
condições de retornar às atividades presenciais. Porém, cabe aos Colegiados de cada curso decidir, 
dentro de suas especificidades e particularidades, se voltamos ao presencial ou não. O Plano de Re-
torno apresentado pela Reitoria da UNILA, tem mais informações a respeito. Há o pronunciamento 
em vídeo do Reitor da UNILA sobre o retorno das atividades presenciais. E que é possível que seja 
interessante  repensar  esta  decisão  a  cada  semestre;  portanto,  esta  causa  será  rediscutida  em 
julho/2022 a fim de tomar igual decisão concernente ao semestre letivo que se iniciará (provavel-
mente) em agosto/2022, no entanto devido a recente Resolução 03/2022 da COSUEN, que versa so-
bre o tema, será necessário  trabalhar em propostas escritas e ler a nova Resolução da COSUEN, 
vinda do processo 23422.001974/2022-79, e sugeriu devolver as propostas à Coordenação até 14 de 
março e em 17 de março de 2022 pautar o assunto em reunião extraordinária. Colocado em votação 
– Todos de acordo – APROVADO. 2.17. Sobre a ausência de um regulamento de TCC no PPC de 
2015. – O Presidente disse que alguns alunos admitidos segundo a grade curricular de 2015 chega-
ram agora ao momento de elaborar o TCC (i.e., de cursar a componente curricular TCC II no qual 
se escreve e se defende uma monografia). Nota-se a ausência de regulamento para eles, e  há na 
UNILA as seguintes regulamentações vigentes que versam sobre o TCC de modo geral: a Resolu-
ção CONSUN N.º 002/2013 (critérios de TCC) e as regras da graduação por meio da  Resolução 
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https://atos.unila.edu.br/boletins/boletim-de-servico-n-151-2021-88
https://atos.unila.edu.br/atos/portaria-n-ordm-480-2021-gr-1443.pdf


COSUEN N.º 007/2018, no âmbito do curso de Lic. Mat. há o regulamento de TCC no PPC novo (o 
de 2020). Necessita-se estabelecer as regras de TCC para os antigos. Submete-se ao apreço do ple-
nário do Colegiado que se delibere sobre a questão. A coordenação do curso sugere que se replique 
o regulamento novo ao PPC antigo.  Colocado em votação  –  Todos de acordo –  APROVADO. E 
nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta minutos, da 
qual eu Alencar Rodrigues da Silva, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos presen-
tes.
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