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Ata da 1ª ReuniãoOrdinária do Colegiado do Curso de  
Graduação deBacharelado em Matemática 2019. 

  

 
 Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove(22/03/2019) às 

14:10h foi realizada, na sala de reuniões do Instituto de Matemática e Estatística, a 

reunião ordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Matemática, presidida 

pelo coordenador Mitchael Alfonso Plaza Martelo, com a presença dos seguintes 

professores, membros do colegiado:Jones Colombo (GAN), Kátia Rosenvald Frensel 5 

(GGM),Raphael Pereira de Oliveira Guerra (TCC), Gabriel Calsamiglia Mendlewicz 

(GMA), os discentes Denis Lubian Bello e Gheisa Roberta Telles Esteves e o NDE com 

a participação dos professores Luiz Alberto Viana da Silva (GAN) e Ralph Costa 

Teixeira (GMA). 

A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação das atas anteriores. 2. 10 

Informes. 3.Calendário de reuniões 2019-1. 4. Solicitação de inscrição especial em 

Topologia Geral (aluno Victor Ibrahim).5. Reforma curricular do curso. 6.Assuntos 

gerais.Item 1.Aprovação das atas anteriores.As atas das duas reuniões anteriores 

foram aprovadas por unanimidade.Item 2.Informes.O coordenador informa que as 

disciplinas de Matemática Básica e Pré-Cálculo iniciaram com a ementa de LNF, a qual 15 

teve uma pequena alteração para que possa acompanhar a disciplina de Cálculo I. 

Álgebra Linear I começou com a ementa nova e teve uma boa aceitação por parte dos 

alunos, inclusive alguns alunos da Licenciatura pediram para cursar essa disciplina. 

Informou ainda que foi oferecida a disciplina optativa de Geometria Projetiva e 4 alunos 

do bacharelado se interessaram. Dois alunos se inscreveram na disciplina Espaços de 20 

Hilbert do professor Aldo. Alunos ingressantes se interessaram pela disciplina 

Linguagem Matemática, da Licenciatura, pois o conteúdo ajuda no desempenho das 

disciplinas básicas, porém o coordenador informou aos alunos que se eles cursarem 

essa disciplina com frequência suficiente, ganharão horas nas Atividades 

Complementares, pois não poderia criar uma disciplina nova no Bacharelado para 25 

nivelamento. O coordenador convidou a todos para uma Reunião com a comissão de 

Avaliação do Curso, que acontecerá na próxima segunda feira, dia 25 de março às 14 

horas, onde será feita uma análise do resultado no ENADE. Informou ainda, que 

recebemos dois alunos da Ciência da Computação, que passaram para o curso de 

Bacharelado em Matemática. Item 3. Calendário de reuniões 2019-1.O coordenador 30 

sugeriu que as reuniões ficassem marcadas para as segundas sextas feiras dos meses 

de abril,maio, junho e julho às 15 horas, devido aos feriados. Foi aprovado por 

unanimidade. Item 4. Solicitação de inscrição especial em Topologia Geral (aluno 

Victor Ibrahim).O coordenador explica que o aluno Victor Ibrahim já cursou uma 

disciplina de Tópicos de Matemática IV, porém neste semestre a disciplina de 35 

Topologia Geral foi oferecida com o nome de Tópicos de Matemática IV, e como ele já 

cursou essa disciplina, porém com outro conteúdo, não conseguiu se inscrever, e têm 

muito interesse na disciplina. Foi aberta discussão sobre como resolver esse assunto. 
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Foi aprovada por unanimidade a criação da disciplina Tópicos de Matemática V com o 

conteúdo de Topologia Geral. 5.Reforma curricular do curso.A discussão foi aberta e 40 

houve muitas opiniões sobre a reforma, mas não chegaram a um consenso. O 

Coordenador solicitou aos líderes dos grupos participarem das reuniões, todas as 

sextas-feiras a partir das 10 horas, para que consigam chegar a um acordo sobre a 

reforma curricular o mais breve possível.6.Assuntos gerais.Sem assuntos gerais. 

Nada mais havendo a tratar o coordenador  encerrou a reunião às 17:20 horas. 45 

 

 

 


