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Ata da 4° Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação de Bacharelado em Matemática 2019  

  
No dia sete de junho de dois mil e dezenove (07/06/2019), às 14h e 15 min até 
às 16h e 15 min foi efetuada a reunião do colegiado do curso de graduação de 
bacharelado em matemática, presidida pelo coordenador do 
curso Mitchael Alfonso Plaza Martelo, junto a vinda dos seguintes professores 
membros do corpo docente: Alex Farah Pereira (GAN), Daniele Sepe (GMA), 
Katia Rosenvald Frensel (GGM), Maria Amelia Salazar (GMA) e Raquel de 
Souza F. Bravo (TCC). E o membro do corpo discente: Denis Lubian. A reunião 
foi solicitada com a seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata da reunião anterior; 2- 
Informes; 3- Processo de Rematrícula e Mobilidade Internacional; 4- Quadro de 
horários de 2019-2; 5- Reforma Curricular; 6- Assuntos Gerais. 1- Aprovação 
da Ata da reunião anterior. A ata foi aprovada com uma abstenção. 2- 
Informes. O coordenador informou que fez a solicitação formal ao 
departamento de Estatística para que as disciplinas GET00100 – Estatística I e 
GET00189 – Probabilidade I passem a compor o novo fluxograma do curso, o 
departamento de Estatística irá avaliar o pedido na próxima reunião 
departamental. Foi informado também pelo coordenador, sobre a extinção do 
cargo da Mariana e sobre a possível saída da empresa terceirizada, com esse 
resultado a coordenação poderá ficar sem secretária. Outro informe dado pelo 
coordenador foi sobre o aluno José Lucas que entrou em contato por e-mail, 
uma vez que gostaria de mudar de curso para economia, logo o coordenador 
perguntou se era realmente isso que ele gostaria, porém não houve resposta, 
visto que o diálogo ocorreu um dia antes da reunião, portanto, na próxima 
reunião o coordenador falará novamente sobre o assunto. Denis relatou que 
está fazendo reuniões com alunos do bacharelado sobre a reforma curricular, e 
obteve resultados positivos nos números de presentes nas duas reuniões. 3- 
Processo de Rematrícula, Reingresso e Mobilidade Internacional. O 
coordenador explicou a situação do aluno em questão na mobilidade 
internacional e informou que na reunião do NDE foi recomendado aceitar que o 
aluno curse a disciplina solicitada (Topologia Geral). Foi posto em votação e 
aceito por unanimidade. Rematricula: O coordenador expôs a situação do aluno 
Vinicius Teles, e diante da situação, os professores concordaram de que a 
melhor solução para o impasse seria aceitar a “Rematricula de forma 
condicionada”, isto é, propor ao aluno um plano de estudo para 2019-2 e 2020-
1, onde deverá cursar Geometria Analítica e Cálculo. Por conseguinte, foi posto 
em votação a proposta apresentada e aprovado com uma abstenção. 
Reingresso: No caso de reingresso da Gabriella Marie, o coordenador 
apresentou a situação da aluna, e foi colocado em votação, por decisão 
unânime foi “Negado” o Reingresso da aluna. Nos outros dois casos expostos 
pelo coordenador da Mariana Moledo e Gisela Alves foram discutidos e 
também colocados em votação, e por unanimidade ambos foram aprovados. 4- 
Quadro de horários de 2019-2. O coordenador apresentou a seguinte 
proposta que foi recomendada pelo NDE com o intuito de realizar a transição 
em 2019-2 para o novo currículo do curso que será implementado em 2020-1: 
Primeiro, foi proposto deixar os mesmos códigos nas disciplinas de Álgebra 
Linear I e Álgebra Linear II, mas que fossem ministradas com o novo programa, 
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naturalmente separando as turmas da Licenciatura e Bacharelado. A proposta 
foi aprovada por unanimidade. Segundo, foi proposto oferecer disciplinas já 
existentes nos departamentos e que farão parte do novo currículo como 
disciplinas “optativas” no currículo atual, as disciplinas mencionadas são 
GET00100 –Estatística I, GGM00042 – Geometria Analítica, GAN00178 – 
Álgebra 1, GET00189 – Probabilidade I, GGM00008 – Introdução a Geometria 
Não Euclidiana. A proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 
Terceiro, foi proposto CRIAR a disciplina “Tópicos de Topologia” vinculada à 
coordenação como disciplina optativa no atual currículo do curso. A proposta 
foi aprovada por unanimidade. Quarto, foi proposto solicitar aos respectivos 
departamentos a CRIAÇÃO das disciplinas “Lógica, Números e Funções 
(GMA)”, “Cálculo IIA- Especial (GMA), “Exercícios de GA (GGM)” e “Analise 
Real (GAN)” como disciplinas optativas para o currículo atual do curso. A 
proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 5- Reforma 
Curricular. Foi mencionado que após vários meses de trabalho temos uma 
proposta de fluxograma considerado base para a reforma. Foi informado que o 
departamento de Engenharia se mostrou favorável ao oferecer as disciplinas 
de Pesquisa Operacional e estão dispostos a trabalhar em conjunto para 
garantir o sucesso do “modelo” de fluxograma em “Otimização” vinculado ao 
Bacharelado Tutorial. Os participantes entraram em discussão sobre aspectos 
mais específicos da reforma, porém nada foi concluído, sendo assim, o ponto 
continuará a ser pauta para próxima reunião. 6- Assuntos Gerais. Sem 
Assuntos Gerais, portanto encerrada a reunião.  
 

 

 


