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Aos doze dias do mês de fevereiro, às 13h30, 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 reuniu-se para discutir os seguintes itens de pauta: 1) Solicitação de quebra de pré-requisito - aluna3

Gabriela Borsoi Zarpelon (anexo I); 2) Solicitação de quebra de pré-requisito - aluna Dhesse Cavalheiro da4

Silveira (anexo II); 3) Horas complementares - aluno Daniel Fernandes da Silva; 4) Alteração da composição do5

Colegiado. Estiveram presentes nesta reunião os docentes Sandra Denise Stroschein e Vagner Weide Rodrigues,6

a técnica-administrativa Raquel Fronza Scotton e o discente Vińıcius Batistelo da Luz. No primeiro item7

de pauta, Solicitação de quebra de pré-requisito - aluna Gabriela Borsoi Zarpelon, o professor Vagner leu8

o documento recebido da aluna Gabriela que solicitava a quebra do pré-requisito Funções I para que pudesse9

cursar a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I no primeiro semestre de 2020. O colegiado observou que: a10

aluna já cursou a disciplina de Funções II, obtendo aprovação; e, caso deferida a solicitação, a aluna irá cursar a11

disciplina de Funções I e Cálculo Diferencial e Integral I simultaneamente. Diante disso, o colegiado decidiu pelo12

DEFERIMENTO da quebra de pré-requisito solicitada pela aluna. No segundo item de pauta, Solicitação13

de quebra de pré-requisito - aluna Dhesse Cavalheiro da Silveira, o professor Vagner leu o documento recebido14

da aluna Dhesse que solicitava a quebra do pré-requisito Matemática Computacional para que pudesse cursar15

a disciplina de Modelagem Matemática no primeiro semestre de 2020. Uma vez que o curso de Licenciatura em16

Matemática irá ofertar pela última vez a disciplina de Modelagem Matemática (extinta no novo curŕıculo do17

curso), o colegiado entende que é imprescind́ıvel que todos os alunos que estão cursando o curŕıculo antigo façam18

esta disciplina no próximo semestre. Deste modo, o colegiado decidiu pelo DEFERIMENTO da quebra de pré-19

requisito solicitada pela aluna. No terceiro item de pauta, Horas complementares - aluno Daniel Fernandes20

da Silva, o professor Vagner informou que aprovou por ad referendum as horas complementares do aluno Daniel,21

diante da sua provável formatura. Os membros do colegiado tiveram acesso às horas complementares do aluno.22

No quarto item de pauta, Alteração da composição do Colegiado, o professor Vagner comunicou ao grupo que23

será aberta a consulta para técnicos-administrativos que desejam compor o colegiado do curso de Licenciatura24

em Matemática, a fim de substitutir a técnica Adriana Romero Lopes. Nada mais a declarar, eu, Vagner Weide25

Rodrigues, lavro a presente ata e assino com os demais presentes.26
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