
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  COLEGIADO  DO
CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO
AMERICANA, REALIZADA EM TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E
DOIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aos trinta e um dias do mês de março 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 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) e Patrícia Couto Gonçalves Mauro. Representantes Técnicos Administrativos: Alencar Rodri-
gues da Silva. Representante discente: Jéssica Bianca dos Santos Carvalho. 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 de-
cidido quem redigirá a ata da reunião.) 1.3. Informes: 1.3.1. Em 18-mar-2022 foi comunicado à Co-
ordenação da Lic. Mat. que a disciplina GER0009 - Introdução ao Pensamento Científico, oferta
obrigatória do 2º semestre do curso, a ser ministrada no próximo semestre letivo (2021-6s que se
inicia em 18-abr-2022), será ofertada à distância;  1.3.2. Em 24-mar-2022 a coordenação da Lic.
Mat. respondeu por e-mail a consulta feita pelo DAP/PROGEPE quanto à manutenção do contrato
de trabalho do prof. visitante César A. E. das N. Cardoso; 1.3.3. Em 24-mar-2022 a coordenação da
Lic. Mat. respondeu por e-mail a consulta feita pelo DAP/PROGEPE quanto à manutenção do con-
trato de trabalho do prof. substituto Jesus M. Camargo; 1.3.4. Em 25-mar-2022 o prof. Roberto A.
Prado assinou contrato de visitante com a UNILA e iniciará suas atividades conosco a partir de 04-
abr-2022;  2. Ordem do dia:  2.1. Suspensão da exigência de pré-requisitos para as disciplinas da
área de Matemática (Matemática e Educação Matemática) e da área de Física a serem ofertadas para
a  Lic.  Mat.  em  2021-9s  (semestre  que  se  inicia  em  18-abril-2022;  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. Proces-
so 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); 2.4. Pro-
cesso 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); 2.5. Processo NUP 23422.000239/2022-73: pedido de equivalência de disciplina da aluna Mi-
caelli  T.  Ferreira.  Há  petição  12425 de  equivalência  de  disciplinas;  2.6.  Processo  NUP
23422.000911/2022-68: pedido de equivalência de disciplina da aluna Luciane S. Angeli; 2.7. Pro-
cesso NUP 23422.000916/2022-30: pedido de equivalência de disciplina da aluna Isabelli Guima-
rães  da  Silva.  Há  petição  12228 de  equivalência  de  disciplinas;  2.8.  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;  2.9.  Processo  NUP
23422.000972/2022-70: pedido de equivalência de disciplina do aluno André M. dos Santos. Há pe-
tição 12373 de equivalência de disciplinas; 2.10.  A turma 2 da disciplina Psicologia da Educação
foi ofertada para a Lic. Mat.. Porém a prof.a. titular desta turma quase não ministrou aulas porque
afastou-se por motivo de saúde. Desde então os alunos têm tido aula com a prof.a Juliana Franzi.
Em 23-fev-2022 a coordenação foi consultada para saber se a turma 2 poderia ser fundida com a
turma 3 (ofertada para LEPLE), a cargo da prof.a. Juliana Franzi, o que a coordenação anuiu imedi-
atamente. A prof.a. Juliana Franzi inseriu plano de aula e em 25-fev-2022 a coordenação deu pare-
cer favorável ao plano de ensino ‘ad referendum’, devido à urgência da causa (homologação de
plano de ensino quase ao fim do semestre letivo); 2.11. Em 11-mar-2022 foi efetuada a troca de ori-
entador de TCC do aluno André Marques dos Santos. Isto se deu por iniciativa deste aluno e foi for-
malizada  por  meio  da  assinatura  do  documento  registrado  no  SIPAC  sob  o  NUP
23422.004598/2022-41. A efetivação da substituição do orientador se deu no mesmo dia e foi efeti-
vada no SIGAA pela Divisão de Estágio e Atividades Complementares (DEAC/PROGRAD); 2.12.
Em 18-mar-2022 a prof.a. Maria Elizabete solicitou à Coordenação da Lic. Mat. a oferta de uma
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disciplina no período letivo de férias 2021-5s, a saber, MAT0057 - Prática de Ensino V, de 68hs,
vinculada ao PPC antigo do curso; 2.13. Em 24-mar-2022 a prof.a. Maria Elizabete solicitou à Co-
ordenação da Lic. Mat. a oferta de um crédito no período de férias (02-abr-2022 e 13-abr-2022) para
complementar o componente curricular MAT0110 - Estágio Obrigatório em Matemática I;  1.1 Jus-
tificativa de ausência de membros titulares – O Presidente disse que o servidor Christopher Jonas
Teles justificou ausência, enviando e-mail no dia 22-mar-2022 (por estar a atuar na banca de seleção
do processo seletivo internacional no dia desta reunião) e comunicou o impedimento ao seu suplen-
te (Alencar Silva), e o professor  Fidel Pascua Vilchez,  devido a suas férias; sua titularidade será
exercida pela prof.a. Camila Isoton (suplente e presente à reunião de hoje). 1.2. Definição do secre-
tário para hoje. (Conforme o regimento interno do Colegiado a cada reunião é decidido quem redi-
girá a ata da reunião.) – O Presidente perguntou quem se disponibilizaria em redigir a ata da reuni-
ão, o servidor Alencar se disponibilizou. Foi relatado a todos a necessidade de se redigir a ata no
mais urgente possível. 1.3. Informes: 1.3.1. Em 18-mar-2022 foi comunicado à Coordenação da Lic.
Mat. que a disciplina GER0009 - Introdução ao Pensamento Científico (IPC), oferta obrigatória do
2º semestre do curso, a ser ministrada no próximo semestre letivo (2021-6s que se inicia em 18-abr-
2022), será ofertada à distância. – O Presidente informou que o docente responsável apresentou jus-
tificativa satisfatória para isso, o que encontra amparo no art. 12 da Res. COSUEN N.º 03/2021, e
que a turma de IPC da Lic. Mat. no próximo semestre é uma turma conjunta com a LCN, no horário
4N1234. 1.3.2. Em 24-mar-2022 a coordenação da Lic. Mat. respondeu por e-mail a consulta feita
pelo DAP/PROGEPE quanto à manutenção do contrato de trabalho do prof. visitante César A. E.
das N. Cardoso. – O Presidente informou que o parecer da coordenação foi favorável à manutenção
do contrato de trabalho deste professor. O fato foi documentado no Ofício N.º 039/2022/ILACVN e
no Ofício N.º 164/2022/DAP/PROGEPE. 1.3.3. Em 24-mar-2022 a coordenação da Lic. Mat. res-
pondeu por e-mail a consulta feita pelo DAP/PROGEPE quanto à manutenção do contrato de traba-
lho do prof. substituto Jesus M. Camargo – O Presidente informou que o parecer da coordenação foi
favorável à manutenção do contrato de trabalho deste professor. O fato foi documentado no Ofício
N.º 040/2022/ILACVN e no Ofício N.º 165/2022/DAP/PROGEPE. 1.3.4 Em 25-mar-2022 o prof.
Roberto A. Prado assinou contrato de visitante com a UNILA e iniciará suas atividades conosco a
partir de 04-abr-2022. – O Presidente informou que ele foi contratado para ser prof. visitante da área
de Matemática segundo o Edital  do enlace  https://documentos.unila.edu.br/concursos/26-2021, e
que  a área de Matemática da UNILA consta agora com 14 professores efetivos, 4 visitantes e 1
substituto.  2. Ordem do dia:  2.1. Suspensão da exigência de pré-requisitos para as disciplinas da
área de Matemática (Matemática e Educação Matemática) e da área de Física a serem ofertadas para
a Lic. Mat. em 2021-9s (semestre que se inicia em 18-abril-2022) – O Presidente expôs as discipli-
nas (há mais disciplinas a serem ofertadas, mas essas são sem pré-requisitos e, por isso, não cons-
tam da relação a seguir): a. Prática de Ensino de Matemática II (oferta para o 4º semestre, 5 crs.,
currículo novo) que tem por pré-requisito a Prática de Ensino em Matemática I (do currículo novo);
b. Disciplina optativa (oferta para os 2º e 4º semestres [turma conjunta], 4 crs., currículo novo) com
pré-requisito dado em função da disciplina optativa escolhida pelo professor que se prontificar em
ministrá-la; c. Equações Diferenciais Ordinárias (oferta para o 6º semestre, 4 crs., currículo antigo)
que tem por pré-requisito as disciplinas Álgebra Linear I e Cálculo II (ambas do currículo antigo);
d. Álgebra II (oferta para o 6º semestre, 4 crs., currículo antigo), que tem por pré-requisito Álgebra
I (do currículo antigo); e. Estágio Obrigatório em Matemática II (oferta para o 6º semestre, 7 crs.,
currículo novo), que tem por pré-requisito Estágio Obrigatório em Matemática I (também do currí-
culo novo). f. Física I (oferta para o 6º semestre, 4 crs., currículo antigo), que tem por pré-requisito
Cálculo II (do currículo antigo); g. Análise Real II (oferta para o 8º semestre, 4 crs., currículo anti-
go), que tem por pré-requisito Análise Real I (do currículo antigo); h. Física II (oferta para o 8º se-
mestre, 4 crs., currículo antigo), que tem por pré-requisito Física I (do currículo antigo); i. Prática
de Ensino em Matemática IV (reoferta para o 8º semestre, currículo novo), que tem por pré-requisi-
to Prática de Ensino em Matemática III (do currículo novo); j. Cálculo Numérico (oferta para o 10º
semestre, 4 crs., currículo antigo), que tem por pré-requisito Introdução à Computação e Equações
Diferenciais Ordinárias (ambas do currículo antigo); k. Disciplina optativa (oferta para os 8º e 10º
semestres [turma conjunta], 4 crs., currículo antigo) com pré-requisito dado em função da discipli-
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na optativa escolhida pelo professor que se prontificar em ministrá-la; l. Probabilidade e Estatística
(oferta para o 10º semestre, 4 crs., currículo antigo), que tem por pré-requisito Cálculo II (do currí-
culo antigo); m. Estágio Obrigatório em Matemática no Ens. Médio II (oferta para o 10º semestre, 8
crs., currículo antigo), que tem por pré-requisito Estágio Obrigatório em Matemática no Ensino Mé-
dio I (do currículo antigo); n. O fato de a área de Matemática dispor agora de 19 professores pode
eventualmente permitir o oferecimento de alguma disciplina em reoferta (talvez Análise Real I (do
currículo antigo), que tem Cálculo II (do currículo antigo) como pré-requisito), pelo que se pede
aqui estender a quebra de pré-requisitos também. O presidente falou que O dispositivo que permite
a quebra de pré-requisitos dessa maneira é previsto no art. 193 da Res. COSUEN N.º 07/2018 (na
versão revisada segundo as modificações trazidas pela Res. COSUEN N.º 12/2021), conforme pre-
visto no calendário acadêmico da Res. CONSUN N.º 018/2021, publicada no  BS N.º 044/2021,
consta ser o dia 01-abr-2022 o prazo máximo para solicitar ao DENDC a suspensão da exigência de
pré-requisitos dos componentes curriculares de 2021-9s, sendo assim, a coordenação da Lic. Mat.
submete ao apreço do Colegiado de curso a seguinte proposição: deliberar favoravelmente sobre a
suspensão dos pré-requisitos de todos os componentes curriculares supracitados, a serem ofertados
para o curso no semestre que se inicia em 18-abr-2022, 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 Analíti-
ca cursada noutra IES). – O Presidente falou que este processo estava marcado para a reunião ordi-
nária de 24-fev-2022, mas o parecer não chegou a tempo, o que o fez ser apreciado na reunião de
hoje (de 31-mar-2022), o Presidente apresentou o parecer favorável da área, e solicitou a aprovação
do  parecer,  colocado  em  votação  –  Todos  de  acordo  –  APROVADO. 2.3. 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
disse que este processo estava marcado para a reunião ordinária de 24-fev-2022, mas o parecer não
chegou a tempo, o que o fez ser apreciado na reunião de hoje (de 31-mar-2022), o Presidente apre-
sentou parecer desfavorável da comissão de equivalência mas com observação de possibilidade de
equivaler apenas Álg. Lin. I, e solicitou a aprovação do parecer, colocado em votação, foi aprovado
a parte do parecer que sugere equivaler apenas Álgebra Linear I – Todos de acordo – APROVADO.
2.4. 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) – O Presidente expôs que este processo estava marcado para a reunião ordinária de 24-
fev-2022, mas o parecer não chegou a tempo, o que o fez ser apreciado na reunião de hoje (de 31-
mar-2022), o Presidente apresentou parecer favorável da área, e solicitou a aprovação do parecer,
colocado em votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.5. Processo NUP 23422.000239/2022-
73: pedido de equivalência de disciplina da aluna Micaelli T. Ferreira. Há petição 12425 de equiva-
lência de disciplinas. – O Presidente comunicou que A área de Física foi cobrada novamente no dia
14-mar-2022 quanto à elaboração do parecer solicitado; até 25-mar-2022 o parecer não havia sido
entregue. Em 25-mar-2022 a coordenação do CICN foi comunicada sobre o atraso na emissão deste
parecer,  este processo deverá ser pautado na reunião de 28-abril-2022 e que a Coordenador do
CICN recobrou a área e espera-se que nos próximos dias o parecer seja enviado. Em sendo, o Coor-
denador dará aprovação ad referendum; se não vier, o Colegiado deliberará por si na reunião de 28-
abr-2022, e solicitou a aprovação da sugestão, colocado em votação – Todos de acordo – APROVA-
DO. 2.6. Processo NUP 23422.000911/2022-68: pedido de equivalência de disciplina da aluna Lu-
ciane S. Angeli. Há petição 12173 de equivalência de disciplinas – O Presidente falou que o parecer
solicitado 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; no mesmo dia 22-fev-2022, um novo e-mail foi envia-
do à Área de Física lembrando a requisição do parecer. Este processo estava marcado para a reunião
ordinária de 24-fev-2022, mas o parecer não chegou a tempo, o que o fez ser apreciado na reunião
de hoje, a área de Física foi cobrada novamente no dia 14-mar-2022 quanto à elaboração do parecer
solicitado; até 25-mar-2022 o parecer não havia sido entregue. Em 25-mar-2022 a coordenação do
CICIN foi comunicada sobre o atraso na emissão deste parecer este processo deverá ser pautado na
reunião de 28-abril-2022 e que a coordenadora do CICN recobrou a área e espera-se que nos próxi-
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mos dias o parecer seja enviado. Em sendo, o Coordenador dará aprovação ad referendum; se não
vier, o Colegiado deliberará por si na reunião de 28-abr-2022, e solicitou a aprovação da sugestão,
colocado em votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.7. 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 falou que  o Parecer solicitado 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 Co-
ordenação; no mesmo dia 22-fev-2022, um novo e-mail foi enviado à Área de Física lembrando a
requisição do parecer. Este processo estava marcado para a reunião ordinária de 24-fev-2022, mas o
parecer não chegou a tempo, o que o fez ser apreciado na reunião de hoje, a área de Física foi cobra-
da novamente no dia 14-mar-2022 quanto à elaboração do parecer solicitado; até 25-mar-2022 o pa-
recer não havia sido entregue. Em 25-mar-2022 a coordenação do CICN foi comunicada sobre o
atraso na emissão deste parecer este processo deverá ser pautado na reunião de 28-abril-2022 e que
a Coordenador do CICN recobrou a área e espera-se que nos próximos dias o parecer seja enviado.
Em sendo, o Coordenador dará aprovação ad referendum; se não vier, o Colegiado deliberará por si
na reunião de 28-ABR-2022, e solicitou a aprovação da sugestão, colocado em votação – Todos de
acordo – APROVADO. 2.8. Processo NUP 23422.000967/2022-11: pedido de equivalência de dis-
ciplina da aluna Jéssica Bianca dos Santos Carvalho. Há petição 12070 de equivalência de diversas
disciplinas – O Presidente 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., a petição que concer-
ne a disciplina EDU0003 será deliberada pelo Colegiado sem a necessidade de um parecer (trans-
formar EDU0003 - HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO de livre para optativa). APROVA-
DO POR UNANIMIDADE.  A petição que concerne a disciplina QUI0062 será deliberada pelo
Colegiado sem a necessidade de um parecer (transformar QUI0062 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA de
livre para optativa). APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente pediu pra recordar 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, e informou que as disciplinas de Educação, Educação Mate-
mática e Matemática estão com pareceres. A área de Física foi cobrada novamente no dia 14-mar-
2022 quanto à elaboração do parecer solicitado; até 25-mar-2022 o parecer não havia sido entregue
(a coordenação do CICN foi informada deste constante atraso da área de Física em 25-mar-2022).
O Presidente disse que informará no despacho ao DENDC que retorne o processo para que a disci-
plina de Física seja deliberada em ocasião oportuna. Os pareceres das disciplinas de Matemática, de
Educação e de Educação Matemática foram postos em votação. - Todos de acordo. - APROVADO
POR UNANIMIDADE. Será solicitado ao DENDC no despacho a ser inserido neste processo que
o faça retornar à Coordenação para que futuramente se delibere sobre a petição da equivalência da
disciplina de Física. 2.9. 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
falou que foi 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, relembrando
a necessidade de parecer (neste caso é até mais urgente que os demais pois trata-se de um aluno for-
mando). Os pareceres não nos foram retornados até o dia 22-fev-2022, ocasião em que novo e-mail
foi enviado, relembrando a necessidade de parecer. O parecer foi finalmente enviado à coordenação
pela área de Física em 24-fev-2022 e no dia seguinte foi anexado aos autos do processo, o Presiden-
te apresentou parecer favorável da área, e solicitou a aprovação do parecer, colocado em votação –
Todos de acordo – APROVADO. 2.10. A turma 2 da disciplina Psicologia da Educação foi ofertada
para a Lic. Mat.. Porém a prof.a. titular desta turma quase não ministrou aulas porque afastou-se por
motivo de saúde. Desde então os alunos têm tido aula com a prof.a Juliana Franzi. Em 23-fev-2022
a coordenação foi consultada para saber se a turma 2 poderia ser fundida com a turma 3 (ofertada
para LEPLE), a cargo da prof.a. Juliana Franzi, o que a coordenação anuiu imediatamente. A prof.a.
Juliana Franzi inseriu plano de aula e em 25-fev-2022 a coordenação deu parecer favorável ao
plano de ensino ‘ad referendum’, devido à urgência da causa (homologação de plano de ensino
quase ao fim do semestre letivo) – O Presidente disse que A decisão ora tomada é agora submetida
ao apreço do Colegiado da Lic. Mat.. O plano de ensino em questão foi compartilhado com todos os
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membros do Colegiado na tarde de 25-mar-2022, colocado em votação – Todos de acordo – APRO-
VADO. 2.11. Em 11-mar-2022 foi efetuada a troca de orientador de TCC do aluno André Marques
dos Santos. Isto se deu por iniciativa deste aluno e foi formalizada por meio da assinatura do docu-
mento registrado no SIPAC sob o NUP 23422.004598/2022-41. A efetivação da substituição do ori-
entador se deu no mesmo dia e foi efetivada no SIGAA pela Divisão de Estágio e Atividades Com-
plementares (DEAC/PROGRAD) – O Presidente falou que o referido aluno defendeu seu TCC em
28-mar-2022, tendo sido aprovado, e que a 53ª reunião ordinária deste Colegiado, ocorrida em 24-
fev-2022, decidiu fazer aplicar ao PPC antigo (de 2015) o regulamento de TCC constante do novo
PPC (de 2020). A implementação desta medida foi comunicada pela coordenação aos órgãos com-
petentes da UNILA para que efetuem sua apensação ao antigo PPC do curso; todavia, uma vez
aprovado está já em funcionamento. Outrossim, há a  Res. CONSUN N.º 002/2013 com normas
mais abrangentes sobre o TCC, cita em seu art.10: “A substituição do docente orientador, salvo
caso de força maior, somente, será permitida até 90 (noventa) dias antes do prazo final fixado para
a entrega do requerimento que marca a data de apresentação e indica os integrantes da banca,
quando for o caso. Parágrafo único. Os trâmites para a substituição a que se refere o caput deste
artigo deverão constar em regulamento próprio de cada curso.” Disse que o aluno supramenciona-
do é discente com status de aluno formando. Já o regulamento de TCC aprovado diz que: “Art. 10 A
substituição do docente orientador, salvo em caso de força maior, somente, será permitida até 90
(noventa) dias antes do prazo final fixado para a entrega do requerimento que marca a data de
apresentação e indica os integrantes da banca, quando for o caso e será tratado pelo colegiado do
curso de Matemática – Licenciatura.” O curso de Lic. Mat. não formou sequer um único aluno até
o presente momento. Em sendo, considerando todo o cenário, a coordenação tomou decisão ad refe-
rendum sob a causa em comento e esta foi favorável à petição apresentada pelo aluno, e para fins de
registro e de correta tramitação, submete-se o caso à análise do pleno do Colegiado, pelo qual a co-
ordenação solicita aprovação, colocado em votação – Todos de acordo – APROVADO. 2.12. Em
18-mar-2022 a prof.a. Maria Elizabete solicitou à Coordenação da Lic. Mat. a oferta de uma disci-
plina no período letivo de férias 2021-5s, a saber, MAT0057 - Prática de Ensino V, de 68hs, vincula-
da ao PPC antigo do curso. – O Presidente expôs que: segundo o calendário acadêmico vigente, re-
gido pela Res. CONSUN 18/2021, as aulas do período letivo de férias 2021-5s ocorrem entre 02-
abr-2022 e 13-abr-2022; ainda segundo o mesmo calendário acadêmico as coordenações de curso
têm até o dia 25-mar-2022 para comunicar as secretarias acadêmicas de apoio sobre a abertura de
disciplinas de férias; a coordenação da Lic. Mat. comunicou a secretaria acadêmica do ILACVN em
18-mar-2022; segundo a  Res. COSUEN N.º 07/2018, revisada pela  Res. COSUEN N.º 12/2021,
consta no seu §1º do art. 201 a necessidade da aprovação de tal ato pelo pleno do Colegiado; como
esta 54ª reunião ordinária estava marcada para o dia 31-mar-2022, após o prazo máximo de solicita-
ção estipulado pelo calendário acadêmico, a coordenação tomou decisão ad referendum e solicitou a
abertura da disciplina em 18-mar-2022, pelo que solicita agora que o pleno presente aprove essa de-
manda; outrossim, a susodita disciplina tem por pré-requisito a disciplina MAT0053 - Prática de En-
sino IV; seguindo a linha que esta coordenação vem adotando em sua gestão fez a solicitação da dis-
ciplina com a quebra do pré-requisito para todos os interessados nela se matricular; tendo sido essa
uma decisão ad referendum, novamente solicita-se a aprovação pelo pleno do Colegiado. Colocado
em votação a aprovação da oferta da disciplina e a supressão de seu pré-requisito, votado separada-
mente – O primeiro quesito teve uma abstenção e cinco votos favoráveis e no segundo quesito todos
foram de acordo de acordo – APROVADOS AMBOS OS QUESITOS. Em tempo, foi notado um
lapso na condução da presente causa que é o não cumprimento da íntegra do art. 197 da Res. CO-
SUEN N.º 07/2018, o qual requer que uma demanda como esta seja antes apreciada na área do co-
nhecimento, o que, por inexperiência, não ocorreu; mas fica firmado desde já o compromisso de
atenção a este regulamento. 2.13. Em 24-mar-2022 a prof.a. Maria Elizabete solicitou à Coordena-
ção da Lic. Mat. a oferta de um crédito no período de férias (02-abr-2022 e 13-abr-2022) para com-
plementar o componente curricular MAT0110 - Estágio Obrigatório em Matemática I (que foi ofer-
tado em 2021-6s) – O Presidente expôs que: segundo o calendário acadêmico vigente, regido pela
Res. CONSUN 18/2021, as coordenações de curso têm até o dia 25-mar-2022 para comunicar às se-
cretarias acadêmicas de apoio sobre a abertura de disciplinas de férias; a coordenação da Lic. Mat.
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decidiu favoravelmente pela abertura de tal componente curricular e comunicou tal fato à secretaria
acadêmica do ILACVN em 25-mar-2022; segundo a Res. COSUEN N.º 07/2018, revisada pela Res.
COSUEN N.º 12/2021, consta no seu §1º do art. 201 a necessidade da aprovação de tal ato pelo ple-
no do Colegiado; como esta 54ª reunião ordinária estava marcada para o dia 31-mar-2022, após o
prazo máximo de solicitação estipulado pelo calendário acadêmico, a coordenação tomou decisão
ad referendum e solicitou a abertura da disciplina em 25-mar-2022, pelo que solicita agora que o
pleno presente aprove essa demanda; a necessidade de abertura de tal turma se dá pelo fato de haver
a transição de um currículo a outro e que em 2021-6s foi ofertada a disciplina MAT0110 de 7 crédi-
tos, sendo que a similar na grade antiga é de 8 créditos; assim, os alunos vinculados a grade antiga
necessitam de 1 crédito para terem a equivalência da disciplina. Após longo debate o Colegiado
elencou propostas de encaminhamento a esta causa e a que foi vencedora (por cinco votos favorá-
veis e um contrário) foi a de não ofertar este um crédito complementar de MAT0110 agora em
2021-5s e voltar a debatê-lo após o fim do semestre 2021-9s (para, caso seja aprovado, ser ofertado
no período de férias imediatamente após 2021-9s). - ASSIM APROVADO. Em tempo, foi notado
um lapso na condução da presente causa que é o não cumprimento da íntegra do art. 197 da Res.
COSUEN N.º 07/2018, o qual requer que uma demanda como esta seja antes apreciada na área do
conhecimento, o que, por inexperiência, não ocorreu; mas fica firmado desde já o compromisso de
atenção a este regulamento. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezes-
seis horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu Alencar Rodrigues da Silva, lavrei a presente ata,
que  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

https://atos.unila.edu.br/atos/resolucao-n-ordm-12-2021-cosuen-1191
https://atos.unila.edu.br/atos/resolucao-n-ordm-12-2021-cosuen-1191
https://atos.unila.edu.br/atos/resolucao-n-ordm-7-2018-cosuen-1206


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 31/03/2022

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO Nº Ata/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 26) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 13:53 )
ADRIANA FLORES DE ALMEIDA
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1692885

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 14:05 )
ALENCAR RODRIGUES DA SILVA

ADMINISTRADOR 

DAILACVN (10.01.06.03.04.01)

Matrícula: 1085297

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 14:00 )
CAMILA ISOTON
PROFESSOR VISITANTE

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1720542

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 14:11 )
ERALCILENE MOREIRA TEREZIO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1118217

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 13:55 )
FABIO SILVA MELO

COORDENADOR DE CURSO

CMAT (10.01.06.03.04.04.04)

Matrícula: 1851843

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 14:13 )
PATRICIA COUTO GONCALVES MAURO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILACVN (10.01.06.03.04)

Matrícula: 1977328

 (Assinado digitalmente em 01/04/2022 14:01 )
JESSICA BIANCA DOS SANTOS CARVALHO

DISCENTE

Matrícula: 2018101000000964

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sig.unila.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de 26 2021 ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO 01/04/2022

verificação: 5251227b3a

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

