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ATA DA 238ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Ata da 238ª Sessão Ordinária do Colegiado dos 

Cursos de Graduação em Matemática, realizada no 

dia 26 de junho de 2014, às 15 horas, na sala C-006. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, na sala 1 

C006, no Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, reuniu-se o Colegiado dos Cursos de 2 

Graduação em Matemática, com a presença dos membros Danilo Royer, David Antonio da 3 

Costa, José Luiz Rosas Pinho, Juliano de Bem Francisco, Licio Hernandes Bezerra, Marcelo 4 

Sobottka, Melissa Weber Mendonça. Após verificação do quorum, a presidente Silvia Martini de 5 

Holanda Janesch declarou aberta sessão, com os cumprimentos de praxe. Ato contínuo, 6 

submeteu à apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, deu continuidade à sessão, 7 

sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão 8 

ordinária realizada em vinte e cinco de março de dois mil e quatorze, que foi aprovada por 9 

unanimidade. 2. Homologação dos Pedidos de transferências e Retornos para 2014/2. Foram 10 

aprovados doze pedidos, sendo: para o curso de Matemática e Computação Científica: 2 (duas) 11 

transferências externas (Marlon Moraes Barreto e Thiago Guimarães Santos) e 2 (dois) retornos 12 

de graduado (Carolina Savi Serafim Falcão e Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos);  para o 13 

Curso de Licenciatura: 5 (cinco) trocas de turno (Amanda Piaceski Arceno, Gledson Jean de 14 

Morais, Luiz Antonio Dalazen Junior, Richard Marcelo da Silva Fernandez e Valeria Martins 15 

Silveira de Andrade), 2 (duas) transferências internas (Danielle Herdy Portugal, Franklin Pedro 16 

da Silva Neto e 1 (um) retorno de graduado (José Raul Vegara Canto).  3. Regras para 17 

Transferências e Retornos. A nova regra aprovada na última reunião foi alterada e passa a ter a 18 

seguinte redação: se nos dois semestres anteriores à solicitação o aluno fizer duas disciplinas do 19 

curso de Matemática e for aprovado, ele terá sua vaga homologada, respeitando os demais 20 

critérios de transferências e retornos. 4. Orientações de TCC I e II. A professora Silvia 21 

apresentou a relação de alunos, com seus respectivos orientadores, matriculados nas disciplinas 22 

de TCC I e II. Foi aprovado que os alunos que não apresentaram a ficha de orientação e/ou não 23 

cumprirem os prazos para a entrega dos trabalhos serão reprovados por Frequência Insuficiente 24 

(FI). Excepcionalmente poderá haver prorrogação de prazo, mediante justificativa aprovada pelo 25 

Colegiado. 5. Comissão de Avaliação do TCC I. Foi atribuída a Coordenadora do Curso 26 

nomear comissão para avaliação das apresentações de TCC I. 6. Cancelamento da Disciplina 27 

de Física I. A presidente informou que a turma 5223 de Física I (FSC5101) oferecida no 28 

semestre 2014/1, ainda está sem professor. Foi aprovado o cancelamento da disciplina, desde que 29 

não haja prejuízo aos alunos matriculados. 7. Apreciação de Mudanças nas Disciplinas de 30 

Projetos I e II. O NDE encaminhou proposta de transferência das disciplinas Projetos I (MTM 31 

7141) e Projetos II (MTM 7142) do Departamento de Matemática para o Departamento de 32 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC). A proposta foi aprovada por unanimidade. 8. 33 

Solicitações de Alunos. Tainá de Oliveira Johnson (13100992) requereu o cancelamento de 34 

matrícula na disciplina FSC5909 – pedido deferido. Juliane Cristina Scheidt (13200880) 35 

requereu o cancelamento de matrícula na disciplina de FSC5101 – Física I – pedido deferido. 36 

João Pedro Romera Bonadio (11101138) requereu o cancelamento de matrícula na disciplina 37 

MTM7006 – Metodologia do Ensino – pedido indeferido. Geraldo Campos (09235014) requereu 38 
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 o cancelamento de matrícula nas disciplinas MTM7132 – Cálculo II e MTM7103 – Álgebra I – 39 

pedido indeferido. Carine Nagel Schirmer (14106229) requereu o cancelamento de matrícula na 40 

disciplina MTM7103 – Álgebra I – pedido deferido. Anderson Porfírio (11206261) requereu o 41 

cancelamento de matrícula na disciplina EFC5656 – Natação Mista – pedido indeferido. 42 

Leonardo Moacir Lemos Rodrigues (14106233) requereu o cancelamento da disciplina FSC5104 43 

– Física II-A – pedido deferido. Marga dos Santos Rebello (08235603) requereu a prorrogação 44 

de prazo para conclusão do Curso – prorrogação concedida para 2014/1 e 2014/2. Edson Cilos 45 

Vargas (13106212) requereu que fossem consideradas como optativas do rol das obrigatórias, 46 

para efeitos de integralização curricular, as disciplinas FSC5113 – Física III, FSC5114 – Física 47 

IV e FSC5511 – Mecânica Quantica I – foi decidido que o aluno ao cursar essas três disciplinas 48 

poderá eliminar uma disciplina no rol das optativas. Não havendo outros assuntos a tratar, a 49 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, 50 

eu, Filipe José Dias, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por 51 

mim e pela Presidente. Florianópolis, vinte e seis de junho de dois mil e quatorze. 52 


