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1 Ata da 110ª Reunião do Colegiado do Curso de Matemática da Universidade Federal de 

2 Alfenas. Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 

3 reuniram-se na sala D-413, sob a presidência da Prof'. Dr". Andréa Cardoso, os seguintes 

4 membros do Colegiada do Curso de Matemática-Licenciatura (CGCM): Prof. Dr. Anderson 

5 José de Oliveira, Prof. Dr. José Carlos de Souza Júnior, Prof. Dr. José Paulo Carvalho dos 

6 Santos e o representante discente Ailton Cezar Alves. A reunião teve como pauta: 1) 

7 apreciação dos documentos aprovados ad referendum; 2) comunicados. A presidente do 

8 Colegiada solicitou a inclusão de um item na pauta: 3) dilatação de prazo para conclusão de 

9 curso. Após a aprovação da inclusão do item, foi solicitada a inversão de pauta para que o 

1 O terceiro item fosse discutido primeiramente. 3) dilatação de prazo para conclusão de 

11 curso: Processo 23087.021886/2019-36 solicitação de dilatação de prazo para conclusão de 

12 curso da discente Gislene Alves Nogueira, matrícula 2012.1.10.039. O Colegiado analisou a 

13 situação da discente e a legislação vigente e decidiu por indeferir o pedido tendo em vista que 

14 a discente já obteve dilatação por dois anos em 2018 e 2019. 1) processos ad referendum: 

15 (1) Solicitação de abertura de três turmas especiais para atender a demanda do discente 

16 Ederson D'Martin Costa, matrícula 2012.1.10.042, cuja dinâmica é antiga e necessita cursar 

17 disciplinas que não são mais ofertadas. Processo 23087.015135/2019-81 para abertura da 

18 turma especial da disciplina Fundamentos de Análise Real (DCE296), Processo 

19 23087.015149/2019-02 para abertura da turma especial da disciplina Laboratório de Ensino 

20 de Matemática II (DCE293), Processo 23087.015158/2019-95 para abertura da turma 

21 especial da disciplina Laboratório de Ensino de Matemática IVI (DCE379); (II) Processo 

22 23087.015014/2019-39 deferimento da solicitação de matrícula fora do prazo do discente 

23 Washington Messias O. Silva, matrícula 2018.1.10.035, com a justificativa que foi realizada a 

24 renovação de matrícula mas não houve a confirmação da mesma por problemas de conexão 

25 com a internet. Foi realizada a matrícula nas seguintes disciplinas: Calculo I (DCE557), 

26 Educação Matemática (DCE554), Geometria Analítica (DCE555); (III) Processo 

27 23087.016302/2019-19 solicitação de equivalência entre as disciplinas de Relações étnico-

28 raciais (DCH298) do curso de Ciências Sociais e Educação e Relações étnico-raciai 

29 (DCH1010) para atender a solicitação de adequação de matrícula do discente Ronaldo Acáci 

30 Júnior, matrícula 2018.1.10.025. Na análise deste processo verificou-se erro no registro 
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carga horária da disciplina DCH1010 no PPC do Curso de Matemática, o qual já foi 

devidamente corrigido; (IV) Processo 23087.015848/2019-44 solicitação de equivalência 

entre as disciplinas Fundamentos da Educação Inclusiva II (DCBT194) do curso de Ciências 

Sociais e Fundamentos de Educação Inclusiva II (DCHl 050) para atender a demanda do 

discente Ronaldo Acácio Júnior, matricula 2018.1.10.025; (V) Processo 23087.014467/201 9-

48 aprovação da solicitação de aproveitamento de disciplina do discente Hiago Mauri lio 

Lopes Carvalho, matrícula 2019.1.10.043, que cursou Ciência da Computação na UNIF AL-

MG, forma aproveitadas as seguintes disciplinas: Geometria Analítica, Álgebra Linear, 

Introdução à Programação cursadas há mais de 5 anos em 2010; (VI) Processo 

23087.014488/2019-63 aprovação da solicitação de aproveitamento das disciplinas cursadas 

pelo discente Hiago Maurilio Lopes Carvalho, matrícula 2019.1.10.043, no curso de 

Engenharia de Controle · e Automação na UFLA como eletivas; (VII) Processo 

23087.014729/2019-74 aprovação parcial da solicitação de aproveitamento de disciplina do 

discente Felipe dos Santos Vieira, matricula 2019.1.10.009, que concluiu o curso de Física-

Licenciatura na UNIF AL-MG. Foram aproveitadas as seguintes disciplinas: Geometria 

Analítica, Cálculo 1, Cálculo 11, Psicologia, Física Geral, TCC I, Fundamentos de Inclusiva II 

e Estatística Descritiva. Em virtude de não compatibilidade de carga horária ou ementa, não 

puderam ser aproveitadas as seguintes disciplinas solicitadas: Cálculo lll, Cálculo IV, 

Tecnologias e Educação Matemática, Matemática Elementar II, Fundamentos de Educação, 

Educação Matemática, Educação Estatística, Fundamentos de Inclusiva I, Relações Étnico-

raciais. (Vlll) Processo 23087.016417/2019-03 aprovação da solicitação de aproveitamento 

de disciplina do discente Marcelo Moreno Maia, matricula 2019.2.10.002, que cursou 

Engenharia Civil na Unifenas. A disciplina Introdução à Programação não pode ser 

aproveitada pois o discente não apresentou ementa da mesma. As seguintes disciplinas foram 

aproveitadas: Estatística Descritiva (60h) equivalente a Estatística e Probabilidade (72h); 

Física Geral (60h) equivalente a junção de Física I (144h), Física II (108h) e Mecânica Geral 

(72h); Cálculo I (60h) equivalente a Matemática I (216h); Cálculo 11 (60h) equivalente a 

Matemática II (108h); (IX) Processo 23087.017552/2019-68 indeferimento do pedido de 

trancamento de matricula fora do prazo realizado pelo discente Raphael O. M. Carvalho, 

matricula 2019.1.10.031 , em virtude do discente estar cursando o segundo período do curso 

de acordo com o artigo 68 do Regulamento Geral de Cursos de Graduação; (X) Processo 

23087.0181142/2019-17 indeferimento do pedido de trancamento de matrícula fora do prazo 

realizado pelo discente Marcelo Moreno Maia, matrícula 2019.2.10.002, em virtude do 
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65 deferimento do pedido de trancamento de matrícula fora do prazo realizado pelo discente 

66 Maiki Araújo Correia Cruz, matrícula 2017.1.10.021 , tendo em vista a justificativa 

67 apresentada; (XII) Processo 23087.018399/2019-96 aprovação da oferta da disciplina eletiva 

68 Geometria Hiperbólica (DCE 601) para o Curso com carga horária de 60 horas. 2) 

69 comunicados: Encaminhamento do Parecer do Colegiado quanto à duração das aulas 

70 visando uniformizar a duração nos turnos diurno e noturno em 50 minutos. Sem mais nada a 

71 ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e eu, Andréa Cardoso, lavrei a presente 

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

73 Prof. Dr. Anderson José de Oliveira '--l'-<''-------=--_:_~=--=-=-::....::::.=...==--=---------
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75 Prof. Dr. José Carlos de So 
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