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1 Ata da 108ª Reunião do Colegiado do Curso de Matemática da Universidade Federal de 

2 Alfenas. Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, reuniram-se 

3 na sala D-413 os seguintes membros do Colegiado do Curso de Matemática-Licenciatura (CGCM): 

4 Prof. Dr. Anderson José de Oliveira, Prof. Dr. José Carlos de Souza Júnior, Prof. Dr. José Paulo 

5 Carvalho dos Santos e o representante discente Ailton Cezar Alves; com a participação dos seguintes 

6 professores do Departamento de Matemática (DM): Angela Leite Moreno, Cátia Regina de Oliveira 

7 Quilles Queiroz, Evandro Monteiro, José Claudinei Ferreira e Luciana Borges Goecking, sob a 

8 presidência da Prof1. Dr8. Andréa Cardoso e do Prof. Dr. Anderson José de Oliveira (Chefe do 

9 DM). Os presidentes apresentaram o tema de discussão da reunião conjunta, prevenção e 

1 O posvenção ao suicídio e como lidar com os alunos, a ser mediado pela professora Sylvia Nunes 

11 (ICHL). A Professora Sylvia fez uma apresentação mostrando a importância de se tratar do assunto 

12 suicídio e como o mesmo está presente no ambiente universitário, citando inclusive os casos 

13 ocorridos na Universidade Federal de Alfenas no ano de 201 9. Além disso, apresentou instruções de 

14 como lidar com tal assunto e a melhor maneira de se conversar com pessoas que apresentam 

15 comportamento para um possível ato como o suicídio. Os professores presentes discutiram, 

16 comentaram, citaram casos de alunos que apresentam ou apresentaram comportamentos depressivos 

17 e baseado nos relatos e questionamentos, a professora Sylvia apresentou sugestões de formas de lidar 

18 com esses discentes e a importância de sempre comunicar a família, caso algo estranho seja 

19 observado. Ao final da reunião, a Professora Sylvia se colocou à disposição para novas conversas e 

20 troca de informações. Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 

21 quarenta e cinco minutos e eu, Andréa Cardoso, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será 

22 assinada pelos presentes. 
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