
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas/MG. CEP 
37130-000 

Fone: (35) 3299-1000. Fax: (35) 3299-1063 

* Unifalj 
~ ,.._,. üan:::t, 

1 Ata da 91 ª Reunião do Colegiado do Curso de Matemática da Universidade Federal de 

2 Alfenas. Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, 

3 reuniram-se na sala PCA-303, sob a presidência do Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos, os 

4 seguintes membros do Colegiado do Curso de Matemática- Licenciatura: Prof. Drt. Angela Leite 

5 Moreno, Prof. Drt. Andréa Cardoso, Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos. A reunião teve 

6 como pauta: 1) apreciação de processos aprovados ad referendum; 2) avaliação da IV Semana da 

7 Matemática; 3) comunicados. Foram incluídos na pauta desta reunião, com a anuência de todos os 

8 presentes, os seguintes assuntos: 4) eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de 

9 Matemática-Licenciatura para o mandato de 2017/2019; 5) deliberação sobre o processo nº. 

10 23087.004657/2017-95 referente a solicitação de rematricula na disciplina de Cálculo Diferencial e 

11 Integral A das graduandas Ana Carolina Davoli e Marina Macedo Ferreira, do curso de 

12 Matemática-Licenciatura; 6) deliberação sobre a indicação do NDE referente à oferta da disciplina 

13 eletiva intitulada "Questões Críticas da Educação Matemática", sob a responsabilidade do Prof. Dr. 

14 Guilherme Henrique Gomes da Silva. A reunião teve início com a apreciação dos documentos 

15 aprovados ad referendum: I) Processo nº. 23087.012522/2016-12 de solicitação de dilatação de 

16 prazo da graduanda Ana Claudia Ruela Martins, matrícula 2011.1 .10.002 do curso de Matemática-

17 Licenciatura; II) Processo nº. 23087.012190/2016-76 de solicitação de dilatação de prazo do 

18 graduando Denilson Miranda Nunes, matrícula 2011.1.10.007, do curso de Matemática-

19 Licenciatura; III) Processo nº. 23087.012217/2016-21 de solicitação de oferta de disciplinas 

20 eletivas - Álgebra Linear II e Álgebra Aplicada a Códigos Corretores de Erros. IV) Processo nº. 

21 23087.000803/2017-11 de solicitação de alteração de representante no Núcleo das Licenciaturas. 

22 V) Processo nº. 23087.000802/2017-69 de pedido de inclusão da Professora Rejane no NDE do 

23 Curso de Matemática - Licenciatura. VI) Processo nº. 23087.013143/2016-40 para a constituição 

24 do Colegiado Pro-tempore do curso de Matemática-Licenciatura. VII) Processo nº. 

25 23087.003216/2017-76 referente ao Regimento Interno do Curso de Matemática-Licenciatura. 

26 VIII) Processo nº. 23087.003216/2017-76 referente a mudança das notas de entrada do curso de 

27 Matemática-Licenciatura. IX) Processo nº. 23087.001153/2017-13 de solicitação de regime 

28 especial de estudos, da acadêmica Danielle Cristina de Castro, matrícula 2016.1.10.014, do curso 

29 de Matemática-Licenciatura. X) Processo nº. 23087.003537/2017-71 de solicitação de 

30 aproveitamento de estudos do graduando Ailton Cezar Alves, matrícula 2017.1 .10.007, do curso de 
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Matemática-Licenciatura. XI) Processo nº. 23087.004000/2017-28 enviado pelo DRGCA referente 

ao remanejamento interno entre cursos do discente João Paulo de Oliveira Costa, matrícula 

2015.1.10.044, o aluno cursava Matemática-Licenciatura, transferiu-se para o curso de Bacharelado 

em Ciência da Computação da UNIF AL-MG e voltou para o curso de Matemática-Licenciatura. 

XII) Processo nº. 23087.003901/2017-01 de solicitação de aproveitamento de estudos do discente 

João Paulo Oliveira Costa, matrícula 2015.1.10.044, do curso de Matemática-Licenciatura. XIII) 

Processo nº. 23087.004269/2017-12 de solicitação de oferta de disciplina em caráter especial -

DCH 22, Fundamentos da Educação II para os alunos da Dinâmica 3 do curso de Matemática

Licenciatura. XIV) Processo nº. 23087.004351/2017-39 de solicitação de trancamento de 

matrícula em disciplina da discente Rafaela Nascimento da Silva, matricula 2013.1.10.036, do 

curso de Matemática-Licenciatura. XV) Processo nº. 23087.003807/2017-43 de solicitação de 

equivalência entre disciplinas de Pesquisa Operacional do curso de Matemática-Licenciatura com a 

disciplina Pesquisa Operacional do curso de Bacharelado em Ciências da Computação. XVI) 

Processo nº. 23087.004351/2017-39 referente ao resultado da eleição para o Colegiado do Curso de 

Matemática - Licenciatura, exercício 2017 - 2019. XVII) Aprovação dos planos de ensino do 

primeiro semestre de 2017. Todos os processos foram referendados pelo Colegiado. Em seguida 

houve a inversão da pauta, discutindo-se a seguir os itens 4, 5 e 6. Após votação, foram eleitos o 

Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior para coordenador do Curso de Matemática-Licenciatura e 

Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos como vice-coordenador. Em seguida discutiu-se o 

processo nº. 23087.004657/2017-95, o Colegiado entende que a falha ocorrida no sistema 

acadêmico prejudicou tanto o trabalho deste Colegiado quanto a matricula das alunas, entretanto 

verificou que na página da Pró-Reitoria de Graduação está disponível o Projeto Político 

Pedagógico do Curso atualizado e que o mesmo apresenta o pré-requisito de Matemática Elementar 

II para Cálculo Diferencial e Integral A. Também entende que as alunas têm tais informações desde 

o início do curso. Assim, deliberou a exclusão da matrícula das alunas na disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral A. Com relação ao item 6, o Colegiado se manifestou favorável à indicação 

do NDE para a oferta da disciplina eletiva "Questões Críticas da Educação Matemática", prevista 

para o segundo semestre de 2017, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Guilherme Henrique Gomes 

da Silva. Seguindo a ordem da pauta, com relação à IV Semana Acadêmica da Matemática (IV 

SEMA T), o Colegiado concorda que o evento ocorreu de forma satisfatória. A comissão da IV 

SEMA T está em processo final de confecção dos relatórios e anais. Durante a elaboração do 

projeto da IV SEMA T, verificou-se a ausência dos anais da III Semana da Matemática ocorrida em 

2015, assim o Colegiado decidiu por conversar com a Prof! Luciana Borges Goecking, na condição 

de representante do ICEX junto à Pró-Reitoria de Extensão, para verificar as pendências da III 

J) 



65 Semana Acadêmica que interferiram diretamente no trabalho da Comissão Organizadora da IV 

66 SEMAT e que podem influenciar na organização das próximas semanas e na avaliação do Curso. 

67 Por fim, em relação ao item 3 da pauta, foi discutida e apontada, por todos os membros, a 

68 necessidade de solicitar ao NDE do Curso de Matemática-Licenciatura que pense na reestruturação 

69 do PPPC do curso, já em andamento, de modo que as alterações sejam pensadas juntamente com a 

70 Comissão de Criação do Curso de Bacharelado em Matemática Aplicada, tendo em vista a possível 

71 implantação do mesmo fortemente vinculado ao Curso de Matemática-Licenciatura , evitando 

72 assim, mais uma alteração na dinâmica. Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 

73 dezessete horas e eu, José Carlos de Souza Júnior, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 

7 4 será assinada pelos presentes. 
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