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Ata da 92ª Reunião do Colegiado do Curso de Matemática da Universidade Federal de 

Alfenas. Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, 

reuniram-se na sala PCA-204, sob a presidência do Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior, os 

seguintes membros do Colegiado do Curso de Matemática - Licenciatura: Prof!. Dr8. Angela Leite 

Moreno, Prof!. Dr8. Andréa Cardoso, Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos. A reunião teve 

como pauta: 1) apreciação de processos aprovados ad referendum; 2) Alteração do Regimento 

Interno do Colegiado do Curso de Matemática-Licenciatura; 3) comunicados. A reunião teve início 

com a apreciação dos documentos aprovados ad referendum: 1) Processo nº. 23087.007564/2017-

121 de solicitação de matrícula fora do prazo do graduando Andrei Figueiredo Cardoso, matrícula 

2013.1.10.001 do curso de Matemática-Licenciatura; li) Circular nº. 025/2017/Prograd de 

solicitação ao Colegiado de informações para a publicação de editais para preenchimento de vagas 

ociosas; III) Processo nº. 23087.007019/2017-26 de solicitação de licença especial da graduanda 

Sarnira Yae Miyake, matrícula 2016.1.10.010 do curso de Matemática-Licenciatura; IV) Processo 

nº. 23087.007039/2017-05 de solicitação de adiantamento das atividades do curso pelos 

graduandos Christian Fernando Cordeiro Pinheiro, matrícula 2012.1.10.012 e Bruna Borges Silva, 

matrícula 2011.1.10.022 do curso de Matemática-Licenciatura. Todos os processos e as 

informações repassadas à Pro-Grad foram referendados pelo Colegiado. A seguir, foi discutido a 

pauta referente a adequação do Regimento Interno do Colegiado em virtude da solicitação da Pro

Grad sobre os prazos para a eleição dos membros do Colegiado. Após os esclarecimentos, foi 

aprovada a seguinte redação para o sétimo parágrafo do Regimento: "As eleições serão convocadas 

pelo Coordenador do Curso de Matemática-Licenciatura, ou seu substituto legal, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato vigente e coordenadas pelos membros 

do Colegiado do Curso". Por fim, em relação aos comunicados: I) Pendências de documentos da III 

Semana da Matemática: Definiu-se a data e horário compatível para a conversa com a Prof!. 

Luciana Borges Goecking, na condição de representante do ICEX junto à Pró-Reitoria de 

Extensão, para verificar as pendências de documentos da III Semana Acadêmica que interferiram 

diretamente no trabalho da Comissão Organizadora da IV SEMA T e que podem influenciar na 

organização das próximas semanas e na avaliação do Curso; II) Apresentação da proposta da nova 

dinâmica do Curso de Matemática-Licenciatura para o chefe do Departamento de Estatística: O 

Colegiado discutiu a importância de apresentar a proposta da nova dinâmica do curso de 
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31 Matemática-Licenciatura ao chefe do Departamento de Estatística, o Prof. Dr. Eric Batista Ferreira, 

32 uma vez que este Departamento possui uma atuação importante no curso de Matemática-

33 Licenciatura. Decidiu-se por fazer uma consulta sobre a disponibilidade de agenda dos envolvidos 

34 para se buscar o melhor horário para a realização desta reunião. Sem mais nada a ser tratado, a 

35 reunião foi encerrada às dezesseis horas e eu, José Carlos de Souza Júnior, lavrei a presente ata que 

36 após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 

37 Pro:fl. Drt. Angela Leite Moreno --~ ~~~~~:j__,_ _ ____ _____ _ 

38 Pro:fl. Drt. Andréa Cardoso.------.- ~~<i...&.~X.:::.4Ç~~!.d::~~>'---.__ _____ _ 

39 Prof. Dr. José Carlos de Souza J nior /-~~~=t--.;L-.:.::+:=~- 40- ---/lr---__:__ _____ _ 

40 Prof. Dr. José Paulo C. dos Santos 
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