
Ata da ducentésima trigésima quarta reunião do Colegiado do Curso de Matemática. Às quinze 1 

horas e trinta minutos do dia 24 de junho de dois mil e treze, reuniram-se na sala de reuniões da 2 

Direção do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, os membros do Colegiado do Curso de 3 

Graduação em Matemática. Estiveram presentes, além do Coordenador, Professor Nereu 4 

Estanislau Burin, os seguintes professores: Andréa Cristina Konrath, David Antonio da Costa, 5 

Gilson Braviano, José Luiz das Rosas Pinho, Juliano de Bem Francisco, Licio Hernanes 6 

Bezerra, Marcelo Sobottka, Melissa Weber Mendonça, Nicia Luiza Duarte da Silveira e Silvia 7 

Martini de Holanda Janesch . Havendo quorum, foi iniciada a sessão. O Coordenador deu início 8 

aos trabalhos falando sobre os itens abordados na ata anterior e esta foi discutida e aprovada 9 

pelos membros presentes. O segundo item abordado foi referente às Transferências e Retornos 10 

para o semestre 2013.2. No total se inscreveram vinte e três candidatos, sendo oito para 11 

Retorno de Graduado, cinco para Transferência Externa, três para Transferência Interna (Troca 12 

de Turno), uma para Transferência Interna (Troca de Habilitação) e seis para Retorno por 13 

Abandono. Desses, doze tiveram seus pedidos deferidos sendo quatro para Retorno de 14 

Graduado, que foram: Dhyogo Nunes da Costa, João Carlos Pereira de Moraes, Roberto Kai 15 

Hsi Hoo, Regina Gonçalves Lemos Pacheco. Dois para Transferência Externa, que foram: 16 

Matheus Leite Cruz e Raphael Luiz Martins Koszalka. Três para Troca de Turno, que foram: 17 

Diego Sérgio de Moura, José Carlos Martins e Saimon Marcolino Ventura. Um para Troca de 18 

Habilitação que foi: Michel Ricardo Borchardt.  Dois para Retorno por Abandono, que foram: 19 

César Amauri Krull Filho e Jucilene Meurer. Este item foi aprovado pelos membros presentes. 20 

O próximo item foi abordado pela Professora Silvia. Ela falou que, devido ao fato de estar 21 

assumindo a Coordenadoria do Curso de Graduação em Matemática pelos próximos dois anos, 22 

a partir de primeiro de julho do presente ano, outro professor teria de  substitui-la na 23 

Coordenação de Estágio. Ela explicou que é atribuída ao Professor uma carga horária de dez 24 

horas para essa atividade. Ficou decidido que o Colegiado fará a eleição para Coordenador de 25 

Estágio na próxima reunião. O próximo item foi o Núcleo Docente Estruturante, NDE. 26 

Debateu-se sobre uma possível diversificação dos membros do NDE, escolhendo-se  27 

Professores especialistas nas mais diversas áreas e também discutiu-se se seria adequado dividir 28 

as atividades entre determinados grupos dentro do núcleo ou se todos os representantes 29 

deveriam participar de todas as atividades. Com relação à escolha dos membros, ficou decidido 30 

que os interessados deveriam se candidatar e o Colegiado indicará os membros através de 31 

votação na próxima reunião. O item seguinte da pauta foi a Avaliação do Curso. O professor 32 

Nereu sugeriu que todos os professores deveriam fazer uma avaliação em relação à sua 33 

disciplina para ajudar na reforma curricular planejada para o Curso de Matemática. O 34 

questionário deve conter perguntas sobre as principais dificuldades encontradas pelos 35 

professores, se a disciplina é adequada em relação às horas aula, conteúdo e fase. Também deve 36 

ser aplicado um questionário de  avaliação da disciplina junto aos alunos, incluindo, além de 37 

perguntas acerca da disciplina, também sugestões. O Professor Gilson opinou que os 38 

professores devem dar sugestões para esse questionário e que ele deveria ser aplicado a partir 39 

do próximo semestre, pois para o semestre corrente não existe tempo hábil para a elaboração e 40 

aplicação do mesmo. O item que veio após foi o Solicitações de Alunos. O aluno Luiz Gustavo 41 

Cordeiro, matrícula 10206118, solicitou que as disciplinas Lógica I e Lógica II, que ele cursou 42 

no curso de Filosofia, pudessem ser validadas como disciplinas optativas para o Curso de 43 

Bacharelado em Matemática e Computação Científica. O Coordenador falou que em semestres 44 



anteriores já tinha sido feito outra validação nos mesmos moldes, que é necessário solicitar à 45 

PROGRAD que se faça uma Portaria especificando que as disciplinas de Lógica I e Lógica II 46 

estejam no rol das disciplinas optativas do curso para determinado semestre. O item foi 47 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu a 48 

presença de todos e deu por encerrada a sessão às dezessete horas, da qual eu, Juliano 49 

Schneider da Silva, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e com visto do 50 

Coordenador. 51 


