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6° Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 
Graduação em Matemática em 2019   

   
   

No dia dezeseis de agosto de dois mil e dezenove (16/08/2019), às 14:10 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 Mitcheal Afonso Plaza Martelo, junto a vinda dos 
seguintes professores membros do corpo docente: Jones Colombo (GAN), 
Katia Rosenvald Frensel (GGM), Leonardo Navarro de Carvalho (GMA), Maria 
Amelia Salazar (GMA), Raphael Pereira de Oliveira Guerra (TCC) e Viviana 
Ferrer (GAN). E no corpo discente Denis Lubian e Gheisa Roberta Esteves. A 
reunião foi solicitada com a seguinte pauta: 1- Aprovação da Ata anterior, 2- 
Informes, 3- Calendário de reuniões para 2019.2, 4- Processo de inscrições e 
abertura de disciplinas para 2019.2, 5- Cronograma de trabalho para a reforma 
curricular e 6- Assuntos Gerais. 1- Aprovação da Ata anterior.  A Ata foi 
aprovada com três abstenções. 2- Informes. O coordenador informou sobre a 
Mobilidade Internacional do aluno Danny Julian, afirmando que o Departamento 
de Física indicou outras disciplinas para o aluno cursar, no Bacharelado em 
Matemática o aluno se inscreveu em Álgebra III e Topologia Geral. O 
coordenador informou também sobre a desistência da vaga do aluno 
Matheus Petrutes, o aluno avisou ao coordenador que desistiu da vaga porquê 
recebeu uma bolsa numa faculdade particular, portanto a matrícula do aluno 
não foi reativada. O coordenador comunicou que o aluno Guilherme Lopes não 
recorreu o processo solicitando a realização do Estagio fora do estado do Rio 
de Janeiro, ele disse ao coordenador que vai deixar do mesmo jeito, e vai 
aguardar um estágio similar no Rio de Janeiro. O coordenador avisou que a 
partir do dia vinte de agosto (20/08/2019) a coordenação ficará sem secretária, 
em vista disso, o coordenador propôs caso algum aluno precise de informações 
ou ajudas administrativas para buscar na secretaria geral da direção, uma vez 
que, o coordenador solicitou inúmeras vezes um servidor e não obteve retorno, 
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O coordenador informou 
que tiveram três vagas do curso que ainda não foram preenchidas para 
2019.2. 3- Calendário de reuniões para 2019.2. O coordenador esclareceu as 
datas das próximas reuniões, dia seis de setembro (06/09/2019), dia quatro de 
outubro (04/10/2019), dia primeiro de novembro (01/11/2019) e dia seis de 
dezembro (06/12/2019) com o horário permanecido às 14h, e as reuniões do 
NDE uma semana antes de cada reunião do Colegiado. 4- Processo de 
inscrições e abertura de disciplinas para 2019.2. O coordenador comunicou 
os alunos que o período de 2019-2esta sendo considerado “Periodo da 
transição”, pois haverá disciplinas com códigos novos, ementas novas e/ou 
nomes novos, com isso houve muitos erros nos planos de estudo, o 
coordenador entrou em contato com os alunos por e-mail a maioria procurou a 
coordenação para solucionar o impasse, porém teve alguns alunos que ainda 
não buscaram e continua com erro, dessa forma o coordenador comunicou  
que se não obtiver respostas vai mandar um e-mail para os alunos dizendo que 
os que não forem corrigir o erro serão trancados, os membros presentes do 
colegiado concordaram com a proposta por decisão unânime. 5- Cronograma 
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de trabalho para a reforma curricular. O coordenador avisou como seria a 
organização de trabalho para votar e definir o novo currículo, informou ainda 
que as disciplinas Equações Diferenciais Ordinárias e Funções Complexas 
devem ser concluidas e todas as disciplinas devem ser repassadas para 
ajustes finais. Esses assuntos serão tratados nas reuniões de líderes as 
sextas-feiras e será trazido para as reuniões do Colegiado discutir e aprovar. 6- 
Assuntos Gerais. Sem assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o 
coordenador encerrou a reunião às 14:56 horas.  
  

 


