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Ata da 2ª ReuniãoOrdinária do Colegiado do Curso de  
Graduação deBacharelado em Matemática 2019. 

  

 
 Aos doze dias do mês deabril de dois mil e dezenove(12/04/2019) 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: Alex Farah Pereira (GAN), Daniele Sepe 5 

(GMA),Jones Colombo (GAN), Kátia Rosenvald Frensel (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), Miriam Del Milagro Abdón  (GAN) e 

Francisco Xavier Fontenele Neto (GGM). 10 

A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata anterior.2. 

Informes.3.Reforma curricular. 4. Quadro de horário 2019-2.5.Assuntos gerais.Item 

1.Aprovação da ata anterior.A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade, 

com uma abstenção.Item 2.Informes.O coordenador informa que o aluno Victor 

Ibrahim desistiu de cursar a disciplina de Topologia Geral. O segundo informe sobre 15 

tutoria, foi selecionado o aluno Denilson, do Doutorado, que cumprirá horário de oito 

horas, sendo sete horas de aula e uma hora de coleta de dados. Desse total, quatro 

horas serão dedicadas aos alunos ingressantes, duas horas de apoio à Geometria 

Analítica e duas horas de Matemática Básica e Pré Cálculo, sendo essas aulas 

ministradas às sextas-feiras de 09:00 às 13:00 horas. O tutor também dará suporte aos 20 

alunos das disciplinas de Algebra Linear I, Análise I e Álgebra I. Além disso, os alunos 

que estão concluindo o curso dispõe de uma hora exclusiva de apoio nas disciplinas de 

Geometria Diferencial e Topologia dos Espaços Métricos. O terceiro informe é sobre o 

Projeto de monitoria, que apesar de não terem sido selecionados, foi acordado que os 

monitores darão atendimento aos alunos da Matemática as sextas-feiras.O quarto 25 

informe foi sobre o monitor do GMA que dará apoio a disciplina de Cálculo I no Campus 

do Gragoatá. O professor Daniele alerta a todos os presentes que incentivem aos 

alunos procurarem apoio dos monitores. O coordenador pede ao discente Denis que 

fale sobre o Projeto do D.A. intitulado “Alunos por alunos”. Denis inicia informando que 

o Projeto já está quase concluído, e tem o objetivo de criar grupos de estudos, onde 30 

alunos que passaram por temas complicados auxiliem os alunos que tenham 

dificuldade naquele tema, ministrando algumas aulas, sendo orientado por professores. 

Esses alunos que ministrarão aulas serão avaliados por uma banca de alunos e um 

professor,e terão horas complementares por esse trabalho. O Projeto quer mostrar que 

Matemática se faz em conjunto e trazer o aluno para dentro da Universidade. Item 3. 35 

Reforma Curricular. O coordenador iniciou essa pauta informando que nas reuniões 

com os líderes foi apresentado um fluxograma que agradou a maioria, mas está 

condicionado ao grupo de Geometria. Foi sugerida uma disciplina de Geometria 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA 
 

 

Página 2 de 2 
 

 
 
 

  Superfície Costa 

Analítica com 90 horas. Aberta a discussão o grupo de Geometria não achou viável 

uma disciplina de 90 horas e sim as duas de Geometria Euclidiana e Analítica. Não 40 

houve consenso. O professor Daniele pediu a palavra e informou que depois da última 

reunião resolveu preparar três sugestões de ementas para a Geometria, baseadas em 

analises curriculares de outras Universidades como UFMG, UFRJ, USP e UNICAMP. 

Essas ementas foram discutidas com alguns professores da Geometria anteriormente, 

e possuem 3 níveis em termos de axiomas.Depois de muita discussão nenhuma das 45 

três ementas foi aceita pelo grupo de Geometria. A professora Kátia propõe que seja 

incluída a disciplina de Geometria Analítica comum com a Licenciatura e a retirada da 

disciplina de Geometria Euclidiana, porém não houve acordo. O coordenador lembro 

que a reforma curriculardo curso tem três objetivos: Preparar o aluno para cursar um 

bom mestrado,colocar o aluno no mercado de trabalho e aumentar o número de 50 

formandos. O Coordenador coloca em votação revogar o que havia sido decido em 

reunião anterior, sobre a ementa do primeiro semestre do Bacharelado, sendo 

aprovado por unanimidade. Em seguida o coordenador colocou em votação as 

seguintes disciplinas para o primeiro semestre do Bacharelado: Estatística I, Cálculo I, 

Lógica números e funções e uma disciplina de Geometria a ser definida (se com 60 ou 55 

90 horas),essa proposta foi aprovada por unanimidade. O professor Daniele solicitou 

que conste em ata seu pedido de desculpas por ter sugerido as ementas de Geometria 

Analítica sem avisar ao Grupo de Geometria anteriormente. Item 4. Quadro de horário 

2019-2.Não houve tempo de decidir essa pauta, que deverá ser discutida na próxima 

reunião.5.Assuntos gerais.Sem assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar o 60 

coordenador  encerrou a reunião às 17:20 horas. 
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