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5° Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Graduação em Matemática em 2019
No dia cinco de julho de dois mil e dezenove (05/07/2019), às 14:30 na
sala de reuniões do Instituto de Matemática e Estatística, foi realizada a
reunião do colegiado do curso de graduação de bacharelado em matemática,
presidida pelo coordenador Mitchael Afonso Plaza Martelo, junto a vinda dos
seguintes professores membros do corpo docente: Alex Farah Pereira (GAN),
Katia Rosenvald Frensel (GGM), Ralph Costa Teixeira (GMA) e Raphael
Pereira de Oliveira Guerra (TCC). E no corpo discente Denis Lubian. A reunião
foi solicitada com a seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata anterior, 2- Informes,
3- Processo de Rematrícula, 4- Autorização para Estágio em São Paulo, 5Atualização das comissões, 6- Quadro de horários de 2019.2, 7- Reforma
curricular. 1- Aprovação da Ata anterior. Aprovada por unanimidade. 2Informes. O coordenador informou que todas as disciplinas solicitadas aos
departamentos para serem criadas foram aprovadas. E informou também que a
disciplina Tópicos de Topologia GGT0039 já foi criada na coordenação. O
aluno Danny Julian aceitou cursar a disciplina Tópicos de Topologia, porém foi
negada sua solicitação de cursar as disciplinas propostas ao departamento da
física, pois as ementas não eram suficientes, portanto é provável que o aluno
não realize a mobilidade internacional. O coordenador comunicou que fez
alterações nas vagas de Transferência, Reingresso e Mudança de localidade e
curso, de 14 vagas passando a ter 18 distribuídas da seguinte forma:
Transferência 1° período: 3 vagas e 2° período: 2 vagas. Reingresso 1°
período: 4 vagas e 2° período: 2 vagas. Mudança de Curso 1° período: 6 vagas
e 2° período: 0. Mudança de Localidade 1° período: 1 vaga e 2° período: 0. O
coordenador comunicou também que fez uma mudança no número de horas de
requisito para ingresso de 600 horas para 300 horas. O coordenador informou
que no fórum dos coordenadores a PROGRAD pediu para que todos os cursos
identificassem a retenção, já foi iniciado o trabalho no curso de bacharelado em
matemática. No mesmo fórum foi falado sobre a evasão no ano de 2017, o
coordenador explicou como a conta é feita e informou que no ano de 2017 foi
de 80,9% e acredita que no ano de 2018 será aproximadamente 30%. O
coordenador anunciou que teremos quatro formandos em 2019.1 e sendo
previsto cinco formandos para 2019.2, sendo capaz de alcançar a sete
formandos. 3- Processo de Rematrícula: Matheus Petrutes de Souza. O
coordenador explicou a situação do aluno, que reprovou em todas as
disciplinas inscritas em três períodos cursados e em três anos foi aprovado
apenas em Programação de Computadores, Matemática Básica, Álgebra
Linear I e Geometria Básica. O coordenador expôs também, que o aluno está
na lista de espera para ingressar no curso pelo Sisu 2019, e está na 9° posição
e avisaria caso fosse chamado, porém ainda houve o contato, além disso o
aluno está pleiteando uma bolsa no curso de ciências contábeis em uma
universidade particular. Diante da situação exposta, foi posto em votação, e
aprovada com duas abstenções, na condição de que o aluno curse Cálculo IA
em um ano. 4- Autorização para Estágio em São Paulo. O coordenador
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relatou que o aluno Guilherme Lopes recebeu uma oportunidade para
estagiar no Banco BTG Pactual, com uma bolsa de 2400 + auxílio transporte,
porém com a sede localizada em São Paulo – SP, onde ele irá atuar. O aluno
disse ao coordenador que se compromete a assistir às aulas e pretende se
inscrever em Cálculo IIIA, Análise Real ou Álgebra II e Equações Diferenciais.
Perante o exposto, depois de bastantes discursões, os membros presentes do
colegiado decidiram enviar o caso para orgãos superiores, pois não foram
capazes de decidir, já que há envolvidas questões juridicas. 5- Atualização
das comissões. O coordenador apresentou as atribuições das comissões e as
sugestões de nomes para as comissões, foi posto em votação, e por decisão
unânime, foi determinado unificar com a Licenciatura. 6- Quadro de horários
de 2019-2. O coordenador propôs ao colegiado a inscrição dos alunos
ingressantes de 2019.2 no currículo novo, foi posto em votação e aprovado por
decisão unânime. O coordenador sugeriu que não ofereça a disciplina Análise
I, e incentivar a inscrição em Análise Real devido a equivalência de Análise I +
II, solicitar que o aluno não se inscreva em Geometria Analítica II, solicitar que
o aluno se inscreva em Equações Diferenciais Parciais e em Geometria Não
Euclidiana que será equivalente a Fundamentos de Geoemetria, todas as
sugestões foram postas em votação e aprovado por unanimidade. 7- Reforma
Curricular. O coordenador expôs a proposta aceita nas reuniões dos líderes e
no NDE, em que os alunos acima de 70% tem o direito a escolher qual
currículo seguir, alunos com carga horaria inferior a 70% porém que tenham
cursado disciplinas do 5° período terão seus curriculos analisados dando a
melhor opção de curriculo a seguir e os alunos que não estejam nos grupos
acima deverão seguir o currículo novo. A proposta foi posta em votação e foi
aceita por unanimidade. O professor Raphael Pereira informou que houve uma
discussão refente à disciplina Métodos Numéricos e o Departamento de
Computação decidiu que a disciplina passará a ter (50)cinquenta horas teóricas
e (10)dez horas práticas. O professor Raphael Pereira também informou que foi
aprovado no Departamento da Computação a abertura de vagas para
Matemática nas disciplinas da Computação com o fim que o aluno faça
“Ciência de Dados”.
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