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ATA DA 241ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Ata da 241ª Sessão Ordinária do Colegiado dos 

Cursos de Graduação em Matemática, realizada no 

dia 17 de novembro de 2014, às 15 horas e 30 

minutos, na sala CFM C003. 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta 1 

minutos, na sala C003, no Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, reuniu-se o Colegiado dos 2 

Cursos de Graduação em Matemática, com a presença dos membros Andrea Cristina Konrath, 3 

David Antonio da Costa, Cleverson Roberto da Luz, Fernando De Lacerda Mortari, Flávia 4 

Tereza Giordani, Franciele Daltoé, Gilson Braviano, José Luiz Rosas Pinho, Licio Hernanes 5 

Bezerra, Nicia Luiza Duarte da Silveira e Paulo Rafael Bösing. Após verificação do quorum, a 6 

presidente Silvia Martini de Holanda Janesch declarou aberta sessão, com os cumprimentos de 7 

praxe. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, deu 8 

continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e aprovação 9 

da ata anterior, que não foi apreciada, por não ter sido enviada com antecedência aos membros. 10 

2. Homologação do resultado dos pedidos de Transferências e Retornos. A coordenadora 11 

informou que foram deferidos 42 pedidos de transferências e retornos para o semestre 2015.1 12 

Homologado pelo colegiado. 3. Homologação das bancas de TCC II. Foi apresentada a 13 

composição das bancas examinadoras dos trabalhos de conclusão de curso a serem apresentados 14 

em 2014.2. O colegiado lembrou que os membros externos à Universidade deverão anexar o 15 

currículo para participação nas bancas. 4. Disciplinas optativas do Bacharelado – orientação 16 

aos alunos. Este item foi discutido na reunião anterior e retomado agora com o objetivo de 17 

esclarecer o que consta no regimento do curso. Foram aprovadas as  seguintes orientações: para 18 

integralizar o currículo do curso de Matemática e Computação Científica o aluno deverá cursar 5 19 

disciplinas optativas. As disciplinas que constam na grade curricular como "optativa I", "optativa 20 

II" e "optativa III" deverão ser cursadas de um rol de seis disciplinas, três da área de Matemática 21 

(grupo 1, 2 e 3) e três da área de Computação Científica (grupo 1,2 e 3).  As disciplinas que 22 

constam na grade curricular como "optativa IV" e "optativa V" deverão ser cursadas de um rol de 23 

quatro disciplinas, duas da área de Matemática (grupo 4 e 5) e duas da área de Computação 24 

Científica (grupo 4 e 5). 5. Solicitações de Alunos. Hingrid Rosa Clotilde Zélia Ouriques Pereira 25 

(14101100) requereu o cancelamento da disciplina FSC 5101 (Físicas I) e teve seu pedido 26 

indeferido. Rafael Silva Castro (14101131) pediu cancelamento da disciplina FSC 5101 (Física 27 

I) e teve seu pedido indeferido. Luiz Henrique da Luz Zamora (13101031) pediu cancelamento 28 

da disciplina MTM 7112 (Geometria Quantitativa II) e teve seu pedido deferido. Jaqueline 29 

Toniolo (11104392) pediu o cancelamento das disciplinas MTM 7135 (Introdução à Análise) e 30 
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MTM 7144 (TCC II) e teve seu pedido deferido. André Walter (07133012) pediu inclusão da 31 

disciplina MTM 7113 (Geometria Euclidiana) e teve seu pedido deferido. Jonathan da Silva 32 

(13101021) pediu cancelamento da disciplina MTM 7111 (Geometria Quantitativa I) e teve seu 33 

pedido indeferido. Guilherme Rossi de Melo (10106087) pediu prorrogação de prazo para 34 

apresentação do TCC, o colegiado orientou que a apresentação deveria ser realizada até o dia 12 35 

de dezembro de 2014 e que a versão final deveria ser entregue até dia 16 de dezembro de 2014. 36 

Edson Cilos Vargas Júnior (13106212) pediu que fosse concedido apresentar o TCC no dia 16 de 37 

dezembro de 2014 às 10:00 horas e teve seu pedido negado. 6. Assuntos Gerais. Foi recebida 38 

pela coordenação denúncia de cola por meio do WhatsApp em diferentes disciplinas. O 39 

colegiado decidiu que a coordenação do curso deveria designar comissão para apurar a denúncia 40 

e disciplinar os envolvidos. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidência agradeceu a 41 

presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Filipe José Dias, 42 

Assistente em Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Presidente. 43 

Florianópolis, dezessete de novembro de dois mil e quatorze. 44 


