
Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Bento Gonçalves

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Aos dezesseis dias do mês de outubro, às 14h00, na sala A-211 do IFRS - Bento Gonçalves o Colegiado do1

Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Bento2

Gonçalves se reuniu para discutir o seguinte item de pauta: 1) Quebra de pré-requisito - aluna Eduarda Cassol3

Festa. Estiveram presentes nesta reunião os docentes Delair Bavaresco, Sandra Denise Stroschein e Vagner4

Weide Rodrigues e os discentes Maŕılia Raphaela Scarton e Vińıcius Batistelo da Luz. A técnica-administrativa5

Adriana Romero Lopes não comparareceu por estar afastada para o doutorado. A técnica-administrativa Raquel6

Fronza Scotton e a docente Fernanda Zorzi justificaram suas ausências. No único item de pauta, os membros7

do colegiado entendem que: a) a aluna Eduarda Cassol Festa havia reprovado na disciplina de Funções I8

(primeiro semestre) e, por este motivo, deixou de fazer a disciplina de Geometria Anaĺıtica (terceiro semestre)9

para refazer a disciplina de Funções I; b) a aluna obteve êxito nas disciplinas Fundamentos de Matemática I,10

Fundamentos de Matemática II, Fundamentos de Matemática III e Geometria Espacial, que são pré-requisitos11

para cursar Metodologia de Ensino de Matemática no Ensino Fundamental; c) o não deferimento do pedido de12

quebra de pré-requisito para este caso, não só impede a aluna de cursar a disciplina de Estágio Supervisionado13

no Ensino Fundamental (sexto semestre), como também inviabiliza o fluxo dos semestres seguintes, conforme14

pré-requisitos do PPC do curso de Licenciatura em Matemática; d) uma vez deferido o pedido da aluna, a15

disciplinas de Geometria Anaĺıtica e Metodologia de Ensino de Matemática no Ensino Fundamental serão16

cursadas simultaneamente. Diante disso, o colegiado decidiu pelo DEFERIMENTO do pedido da aluna e17

solicita que a mesma busque a coordenação do curso para aconselhamento das matŕıculas 2020/1 e 2020/2 a18

fim de evitar quebra de pré-requisitos futuramente. Nada mais a declarar, eu, Vagner Weide Rodrigues, lavro19

a presente ata e assino com os demais presentes.20

A ata original encontra-se assinada na sala da Coordenação da Matemática.
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