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1 Ata da 100ª Reunião do Colegiado do Curso de Matemática da Universidade Federal de 

2 Alfenas. Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 

3 reuniram-se na sala 0 -326, sob a presidência do Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior, os seguintes 

4 membros do Colegiado do Curso de Matemática - Licenciatura: Pro:f1. Dr'. Angela Leite Moreno, 

5 Pro:f1. Dr'. Andréa Cardoso, Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos e a convidada: Pro:f1. Dr'. 

6 Rejane Siqueira Júlio, presidente da Comissão de Estágio do Curso de Matemática-Licenciatura. A 

7 reunião teve como pauta: 1) apreciação do Regulamentação do Estágio Obrigatório do Curso de 

8 Matemática-Licenciatura; 2) comunicados. A reunião teve início com a apresentação feita pela 

9 professora Rejane sobre a proposta de regulamento encaminhada pela Comissão de Estágio do 

1 O Curso de Matemática-Licenciatura. Após uma proveitosa troca de ideias, o Colegiado sugeriu 

11 pequenas adequações na formatação e normalização do texto da proposta da nova regulamentação, 

12 a professora Rejane se comprometeu a levar as sugestões apontadas pelo Colegiado para Comissão 

13 de Estágio, a fazer as mudanças necessárias no documento e encaminhá-lo novamente ao 

14 Colegiado para este desse andamento aos trâmites necessários à implementação da nova 

15 regulamentação de estágio. Finalizado o primeiro assunto da pauta, a professora Rejane retirou-se 

16 da reunião às dezesseis horas e quatorze minutos. Finalizando a pauta da reunião, nos 

17 comunicados, discutiu-se a necessidade de alteração do Regimento Interno do Colegiado do Curso 

18 de Matemática-Licenciatura, de modo a incluir nas competências deste Colegiado a aprovação do 

19 Regulamento Específico do Laboratório de Ensino de Matemática, uma vez que este laboratório 

20 está vinculado ao Colegiado do Curso de Matemática-Licenciatura. O Colegiado decidiu 

21 encaminhar ao Colegiado da Pro-Grada seguinte alteração nos incisos do Artigo 6° do Regimento 

22 Interno do Colegiado do Curso de Matemática-Licenciatura: Constar como inciso XVII o atual 

23 inciso XVI, do artigo 6°. O inciso XVI passa a vigorar com os seguintes dizeres: Aprovar o 

24 Regulamento Específico do Laboratório de Ensino de Matemática. Sem mais nada a ser tratado, a 

25 reunião foi encerrada às dez~sseis horas e vinte e dois minutos e eu, José Carlos de Souza Júnior, 

26 lavrei a presente ata que após lida e apro a a será assinada pelos presentes. 
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29 Prof. Dr. José Carlos de Souza Júnio ~Z-~~:U~~~~~~~~~1,__ _ _ ______ _ 

30 
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