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Ata da 3° Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação de 
Bacharelado em Matemática 2019  

  
No dia dez de maio de dois mil e dezenove (10/05/2019), às 15h foi efetuada a reunião 
do colegiado do curso de graduação de bacharelado em matemática, presidida pelo 
coordenador do curso Mitchael Alfonso Plaza Martelo, com a presença dos seguintes 
professores membros do corpo docente: Ana Beatriz Monteiro (GET), Jones Colombo 
(GAN), Fabio Henrique A. Santos (GGM), Alex Farah Pereira (GAN), Ralph Teixeira 
(GMA), Katia Rosenvald Frensel (GGM), Raphael Pereira de Oliveira Guerra (TCC) e 
Gabriel Calsamiglia (GMA). E os discentes: Denis Lubian e Antonia Xavier. A reunião 
foi solicitada com a seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da reunião anterior; 2- 
Informes; 3- Calendário de reuniões do colegiado (até agosto); 4- Atualização das 
comissões do curso; 5- Autorização para aluno cursar Mecânica analítica no lugar de 
Física II; 6-Quadro de horários 2019.2; 7- Solicitação de criação de disciplinas 
obrigatórias ao departamento de Estatística; 8- Reforma curricular; 9- Assuntos gerais. 
1- Aprovação da Ata da reunião anterior. O coordenador iniciou a reunião com a 
votação da ata da 2° reunião do colegiado do curso, que por unanimidade, foi 
aprovada. 2- Informes. O coordenador apresentou a Victoria, nova funcionária da 
coordenação que substituiu a Mariana na reunião, em virtude de seu pedido de 
aposentadoria, ocorrido no dia doze de abril de dois mil e dezenove (12/04/2019). O 
coordenador informou que foi oficializada uma atualização que houve na composição 
dos representantes do GAN no colegiado do curso, em que o professor Alex Farah 
será o titular e Viviana Ferreira sua suplente, e professor Jones Colombo será o titular 
e o professor Paulo Gusmão seu suplente. O coordenador lembrou da dificuldade que 
ocorria nas reuniões em conjunto entre colegiado, NDE e líderes de grupo, por haver 
muitas pessoas e ser muito demoradas, portanto foi decidido a separação, cada grupo 
com sua reunião, sendo assim, a reunião dos líderes dos grupos será nas quintas-
feiras às 14h, do NDE será nas sextas-feiras às 14hr (sempre uma semana antes da 
reunião do colegiado), e do colegiado será às sextas às 14h. Segundo o coordenador, 
a editora Abril não irá avaliar mais o curso, alterando para o Estadão, e informou que 
houve problema com o formulário, por conseguinte não sabe se o curso realmente 
será avaliado pelo Estadão. Aconteceu uma reunião na PROGRAD e foi mencionado 
que o regulamento dos cursos será atualizado e pediram sugestões, já pretendem 
colocar o exame de proficiência e o aproveitamento das disciplinas da Pós-graduação. 
Na mesma reunião, sucedeu duas resoluções da PROGRAD, uma implica na reforma 
curricular e outra para ser resolvida até o final do período. O que atinge a reforma é 
que todo curso tem que cumprir no mínimo 10% de atividade de extensão, porém 
ainda está sendo definido como será implementado. Denis explicou sobre o projeto 
alunos para alunos (possível projeto de extensão), que pretende trazer alunos para 
estudarem juntos nomeando um como líder e irá discutir um determinado assunto que 
foi difícil na disciplina do curso ou do ensino médio. 3- Calendário de Reuniões do 
colegiado. Foram propostas as seguintes datas 07/06, 05/07 e 16/08, em seguida foi 

aberta a votação, que por unanimidade foi aprovada. 4- Atualização das 
Comissões do Curso. A atualização tem por objetivo revitalizar as comissões. Foi 

informado que a comissão de reforma curricular já foi atualizada na pratica onde, o 
professor Simon assumiu a liderança do grupo das optativas, e isto precisa de 
formalização. Foi dito ainda que seria feito um documento definindo de forma explicita 
as atribuições dos membros da cada comissão. Após isto, foi feita a votação, e por 
unanimidade, são a favor da atualização das comissões. 5- Autorização para aluno 
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cursar Mecânica Analítica no lugar de Física II. O coordenador comunicou que o 
aluno Odylo Abdalla precisa cursar Física II para se formar, e ele expressou que na 
reformulação do Bacharelado foi pretendido tirar a obrigatoriedade de Física II por uma 
disciplina Obrigatória de Escolha, dentre as escolhas está Física II e Mecânica 
Analítica. O aluno conversou com o professor que vai ministrar a disciplina, e ele 
achou que o aluno tem condições de cursar, e originaria auxílio na disciplina já que 
está prestes a se formar. Foi posto em votação, e por unanimidade sendo aprovado. 6- 
Quadro de Horários 2019-2. O coordenador informou que a Licenciatura entrara com 
a maior parte de suas disciplinas do novo currículo em 2019-2, que caberia ao 
colegiado decidir quais disciplinas o Bacharelado poderia aproveitar para não impactar 
os departamentos. Além disso, foi informado que deveríamos colocar varias disciplinas 
do novo currículo em pratica em 2019-2 com o objetivo de aprimorar as mesmas. Foi 
proposto solicitar aos grupos da reforma preparar as possíveis ementas e discutir o 
assunto, assim como o coordenador fazer um levantamento de dados junto à 
licenciatura. Portanto foi decidido que voltarão a essa pauta na próxima reunião. 7- 
Solicitação de criação de disciplinas obrigatórias ao departamento de 
Estatística. Ocorreu uma votação para decidir se todos participantes da reunião eram 
a favor de solicitar ao departamento de Estatística a criação das disciplinas GET00100 
– Estatística I e GET00189 Probabilidade I como disciplinas obrigatórias do novo 
currículo do curso de bacharelado em Matemática, e por unanimidade foi aprovada. 8- 
Reforma. Curricular. A professora Katia Rosenvald Frensel informou que o 
Departamento de Geometria é favorável a proposta de ter a disciplina de Geometria 
Analítica de 60h da Licenciatura e uma disciplina prática de resolução de exercícios de 
30h. Houve uma discussão ampla e os assuntos serão debatidos novamente nas 
próximas reuniões. Foi proposta definir o primeiro período do novo currículo, foi posta 
em votação e foi aprovado. Logo, foi proposto que as disciplinas de primeiro período 
do novo currículo deveriam ser: GMA00019-Cálculo IA; Lógica, Números e Funções (a 
ser criada); GET00100-Estatística I; GGM00042-Geometria Analítica e a disciplina 
Resolução de Problemas GA (a ser criada). Foi votado e aprovado por 
unanimidade. 9- Assuntos Gerais. Não houve assuntos gerais, em vista disso, o 
coordenador finalizou a reunião às 16:53. 

 

 

 


