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1 Ata da 97ª Reunião do Colegiado do Curso de Matemática da Universidade Federal de 

2 Alfenas. Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 

3 reuniram-se na sala PCA-303, sob a presidência do Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior, os 

4 seguintes membros do Colegiado do Curso de Matemática - Licenciatura: Prof. Dr3. Angela Leite 

5 Moreno, Prof. Dr3. Andréa Cardoso, Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos Santos, o representante 

6 discente Thomás Francisco de Abreu e a convidada: Ira de Lizandra Gonçalves, Chefe da Divisão 

7 de Expedição de registro de Diploma/DRGCA. A reunião teve como pauta: 1) Discussão sobre a 

8 evasão no curso de Matemática-Licenciatura nos últimos anos. 2) apreciação de processos 

9 aprovados ad referendum; 3) Comunicados; A reunião teve início com uma entrevista feita pela 

1 O Sr3. Ira aos membros do Colegiado, acerca dos dados de evasão em cursos da UNIF AL, de modo a 

11 fomentar a discussão sobre o assunto e as possíveis propostas que poderiam contribuir para a 

12 permanência discente na Instituição. A pesquisa da Sr-1. Ira, realizada com diversos Colegiados de 

13 Cursos da UNIF AL teve o intuito de subsidiar a pesquisa desenvolvida em sua dissertação de 

14 Mestrado na área de Administração Pública. Além disso, ela propiciou uma rica reflexão sobre o 

15 tema, por parte deste Colegiado. A rica participação da Sr3. Ira nesta reunião de Colegiado 

16 encerrou-se às dezesseis horas e quinze minutos, no momento em que as discussões sobre os temas 

17 apresentados por ela foram encerradas e, assim, ela deixou nossa reunião. A seguir, passou-se para 

18 a pauta referente a apreciação dos documentos aprovados ad referendum: I) Processo nº. 

19 23087.013436/2017-16 de solicitação de licença especial da graduanda Kelly Mendes da Silva, 

20 matrícula 2013.1.10.019, do curso de Matemática-Licenciatura; II) Processo nº. 

21 23087.013078/2017-33 sobre a aprovação e encaminhamento do novo Projeto Pedagógico do 

22 Curso de Matemática-Licenciatura. Ili) Adoção da nota mínima geral de 548,05 para a publicação 

23 de editais para o preenchimento de vagas ociosas, os quais foram encaminhados para a ProGrad, 

24 em resposta à Circular nº.041/2017/ProGrad. O Colegiado referendou todas as decisões tomadas ad 

25 referendum. Finalizando a pauta da reunião, nos Comunicados discutiu-se a possibilidade de 

26 adiantamento das atividades do curso para que os alunos possam colar grau a tempo de 

27 participarem de processos seletivos de Programas de Mestrado. Todos os membros foram 

28 favoráveis à esta excepcionalidade proposta ao oitavo período. Sem mais nada a ser tratado, a 

29 

30 

reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos e eu, José Carlos de Souza Júnior, lavrei a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
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