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Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 30/11
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2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 09/02 . . . . . . .
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2ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 26/06 . . . . .
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1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 05/02 . .
iv

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

162
163
165
166
171
172
176
177
181
182
183
186
187
190
191
195
196
201
202
207
208
213
214
218
219
225
226
232
233
239
240
243
244

.
.
.
.

248
. 249
. 250
. 251
. 256

3.2
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3ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 19/03 . . . . . . .
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12ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 10/12 . . . . . . .
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Considerações Iniciais
O Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho (DMAI) foi
criado, no dia 25 de setembro de 2009, com a aprovação da resolução nº 35/2009/CONSU.
O curso de Licenciatura em Matemática deste campus era coordenado pelo então Núcleo
de Matemática de Itabaiana desde agosto de 2006.
Desde então, em mais de uma década de história, muitas decisões importantes para
seu desenvolvimento foram tomadas, o que gerou centenas de páginas de atas e alguns
milhares de pontos de pauta. Contudo, embora devidamente organizados, dispostos em
pastas e/ou arquivos separados fisicamente.
Este documento visa manter o histórico de ações e decisões do Departamento de Matemática, de maneira organizada e cronológica, para proporcionar maior visibilidade e
facilidade para o levantamento de informações agrupadas em um único documento.
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2

1

ATAS - 2017

3

DMAI.CampusITA.UFS

1.1

ATAS - 2017

Conselho Departamental
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1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 17/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 13 de janeiro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 17/01/2017 (terça-feira) às 09:00h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Aprovação da Ata da 8a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Aprovação da Ata da 9a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
4. Comissão de Estágio Probatório do Prof. Alejandro Caicedo;
5. Relatório final do projeto de pesquisa intitulado “A análise de erros como metodologia
de ensino da matemática”, dos professores Teresa Cristina e Wagner Ferreira;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o Projeto de Pesquisa
“Aritmética no ensino fundamental”, das professoras Teresa Cristina, Marta Élid e
Viviane de Jesus;
7. Questionamentos sobre a gestão do departamento (solicitação do Prof. Alan Almeida);
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 17/01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Comissão de Estágio Probatório do Prof. Alejandro Caicedo.
Data: 17/01/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
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16
17
18
19
20
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22
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26
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32
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40
41
42
43

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Dayenne Halley Gomes Bezerra, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros
Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel da Cruz Canevari, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane
de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Éder Mateus de Souza (Licença Capacitação),
Marta Élid Amorim Mateus, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Wagner Ferreira Santos (Afastado para doutorado – LNCC/RJ). Pauta: 1. Informes. 2. Aprovação da
Ata da 8a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Aprovação da Ata da 9 a Reunião
Ordinária do Conselho Departamental. 4. Comissão de Estágio Probatório do Prof. Alejandro
Caicedo. 5. Relatório final do Projeto de Pesquisa intitulado “A análise de erros como metodologia de ensino de matemática”, dos professores Teresa Cristina e Wagner Ferreira. 6.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o Projeto de Pesquisa “Aritmética no ensino fundamental”, das professoras Teresa Cristina, Marta Élid e Viviane de Jesus. 7.
Questionamentos sobre a gestão do departamento (solicitação do Prof. Alan Almeida). 8. O
que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a retirada
do ponto 7, por entender que não se trata de um ponto deliberativo e que poderia ser discutido no
ponto 8 (O que ocorrer). Os conselheiros concordaram com a retirada do ponto da reunião. Assim, a
pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Aprovação da Ata da 8 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Aprovação da Ata da 9 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 4. Comissão de Estágio Probatório do Prof. Alejandro Caicedo. 5. Relatório final do
Projeto de Pesquisa intitulado “A análise de erros como metodologia de ensino de matemática”, dos professores Teresa Cristina e Wagner Ferreira. 6. Apreciação do parecer emitido
pelo Prof. Rafael Neves sobre o Projeto de Pesquisa “Aritmética no ensino fundamental”, das
professoras Teresa Cristina, Marta Élid e Viviane de Jesus. 7. O que ocorrer. Item 1. O Prof.
Murilo de Medeiros informou que não solicitou nenhuma avaliação, por parte dos discentes, sobre a
Semana da Matemática (SEMAT) de 2016 e que o total gasto com as despesas do evento foi de
R$1300,00. Informou também que o relatório ainda não foi enviado para o SIGAA porque estava finalizando o lançamento das frequências no sistema. O Prof. Alan Almeida perguntou a origem da
receita usada no evento e o Prof. Murilo informou que foi oriunda de reservas de SEMATs anteriores. O Prof. Murilo ainda informou que os editais para conseguir recursos financeiros geralmente
são lançados nos meses de março e abril. Ele também informou que está orientando um aluno de ensino individualizado da disciplina Probabilidade e Estatística no semestre 2016.2. O Prof. Samuel
da Cruz informou que existem duas vagas ociosas (Cálculo I e Fundamentos da Matemática) para
monitoria no DMAI e solicitou aos professores que divulguem entre os seus alunos, a fim de conseguir possíveis candidatos para ocupação destas vagas. Informou também que ministrará uma palestra na Escola de Verão (Fevereiro de 2017) do Programa de Pós-graduação em Matemática (PROMAT) e convidou a todos para participar. Informou ainda que participará de uma visita científica
em Brasília/DF, no período de 13 a 17 de janeiro de 2017. A Profa. Teresa Cristina informou que a
bolsa PRODAP da discente Renilde de Oliveira Santana encerrou em dezembro de 2016, mas ela
continuará como bolsista voluntária no LEPEM, com carga horária de 10 horas semanais. O Prof.
Alejandro Caicedo informou que foram instalados data shows nas salas de aula e que é necessário
usar um cabo VGA para conexão com o aparelho; os controles dos mesmos estão disponíveis nas
próprias salas. Ele recomendou que os docentes não utilizem pincéis nos quadros brancos usados
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para projeção, para que não manchem/inutilizem os mesmos. Informou também que as pilhas de alguns controles foram furtadas e o Prof. Alan sugeriu repassar à Direção do Campus a recomendação
de fechar as salas de aula e deixar as chaves em cada departamento para uso pelos professores. Informou ainda que o prazo para entrega dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) foi alterado
para 03 de março de 2017 e que já está disponível o novo calendário acadêmico (pós-greve). O
Prof. Mateus Alegri informou que as aulas do Pré-Cálculo transcorreram normalmente, sendo encerradas no dia 23 de novembro de 2016, e que contou com a presença de mais de 150 estudantes;
ele destacou que o público-alvo esperado era maior do que os que compareceram. Com relação ao
relatório do Pré-Cálculo, ele informou que ainda precisa ser aprovado pela chefia do DMAI para
posteriormente encaminhá-lo à PROEX para confecção dos certificados. O Prof. Alejandro informou que o Prof. Alan abriu um processo, em 22 de novembro de 2016, destinado à Procuradoria
Geral (PGE) da UFS questionando a atitude da chefia com relação à oferta 2016.1 e liberação da
Profa. Marta Élid para capacitação. Ele fez a leitura de alguns documentos contidos no processo e
explicou que o Procurador Silas Coutinho solicitou-lhe esclarecimentos sobre os questionamentos
feitos pelo Prof. Alan. Ele respondeu ao Procurador, enviando o processo no dia 13 de dezembro de
2016 à Procuradoria. Por fim, informou que a PGE encaminhou o processo ao DMAI para ciência,
declarando que não houve vício sobre a oferta 2016.1. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 8a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Como não houve nenhuma sugestão
de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Alejandro
Caicedo pôs em discussão a Ata da 9a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Ele informou
que o Prof. Alan Almeida sugeriu uma alteração na própria fala e que a ata foi reenviada a todos os
conselheiros com esta mudança. Diante disso, ele recomendou que as falas não precisam ser transcritas com tanto rigor, como solicitado pelo Prof. Alan. O Prof. Alan informou que todos os conselheiros têm o direito de sugerir alterações nas atas e nas suas falas. Após recomendação, o Prof.
Alejandro pôs em votação a ata alterada. Aprovada por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o
Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão mudanças na Comissão que o avalia durante seu estágio
probatório. Ele explicou que o Prof. Mateus Alegri, através de comunicação escrita do dia 04 de janeiro de 2017, informou sua saída desta Comissão por motivos pessoais. Mesmo assim, durante a
reunião, o Prof. Alejandro perguntou se o Prof. Mateus mantinha a sua decisão e ele confirmou que
sim. Desse modo, seria preciso indicar um novo membro. Como novo Presidente e preceptor, função antes ocupada pelo Prof. Mateus, ficará o Prof. Arlúcio da Cruz, já integrante da Comissão, que
se comprometeu em assumir a responsabilidade, informou o Prof. Alejandro. O Prof. Arlúcio, por
sua vez, sugeriu o nome do Prof. Dayenne Halley para compor a mesma e o Prof. Halley aceitou.
Sem mais indicações, o Prof. Alejandro pôs em votação o nome do Prof. Halley para integrar
esta Comissão. Aprovado por unanimidade. Com isso, a Comissão de Estágio Probatório do docente Alejandro Caicedo Roque ficou composta pelos professores Arlúcio (Presidente/Preceptor),
Éder Mateus e Halley. Item 5. Em seguida, o senhor presidente pôs em discussão o relatório final
do projeto de pesquisa intitulado “A análise de erros como metodologia de ensino de matemática”,
dos docentes Teresa Cristina e Wagner Ferreira, passando a palavra para a professora. Com a palavra, ela relatou que durante dois anos de trabalho (2015 e 2016) com o ensino médio (2 professores
envolvidos) e superior (Turma de Vetores e Geometria Analítica do Prof. Wagner Ferreira) muitas
dificuldades foram encontradas, como à escassez de outros trabalhos que buscavam transformar a
análise de erros como uma metodologia de ensino, o que impossibilitou a comparação e verificação
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da evolução da pesquisa. Outras dificuldades encontradas estavam ligadas à subjetividade dos docentes envolvidos, que ora deixavam os alunos sem nenhuma atividades, o que não gerava erros
para analisar, e ora preparavam os estudantes a fim de acertar todas as atividades propostas, o que
também não gerava erros para analisar. Mesmo assim, os resultados obtidos geraram a publicação
de um artigo na revista ReviSeM e um minicurso na VIII Semana da Matemática (2015), onde dados foram coletados para confecção de um outro artigo; um outro artigo está sendo confeccionado a
partir dos dados coletados na turma da disciplina Vetores e Geometria Analítica. No geral, a professora considerou importante a execução deste projeto pois trouxe muito aprendizado tanto para os
alunos quanto para os professores envolvidos no processo. Após explanação, o presidente pôs em
votação o relatório final do projeto de pesquisa “A análise de erros como metodologia de ensino de matemática”, dos professores Teresa e Wagner. Aprovado, com abstenção do Prof. Samuel da Cruz, que justificou dizendo não ter conhecimento sobre o relatório apresentado.
Item 6. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão o parecer emitido pelo prof. Rafael Neves sobre o Projeto de pesquisa “Aritmética no ensino fundamental”, das professoras Teresa Cristina,
Marta Élid e Viviane de Jesus, passando a palavra para o docente. Com a palavra, ele relatou que o
projeto tem por objetivo geral identificar as dificuldades apresentadas por estudantes do Ensino
Fundamental no significado do conceito de fração e na resolução de operações em Q. Ele ressaltou
que este tema é de grande relevância no âmbito global e já conta com pesquisas que podem nortear
um estudo local; assim, o estudo realizado no estado de Sergipe poderá contribuir para acrescentar
estudos no bojo da aritmética, em especial, com os números racionais, além de propor ações diretas
para melhoria da qualidade de ensino nesse conteúdo. Além disso, o projeto contará com a participação de professores do Ensino Básico e seus respectivos alunos e terá duração de um ano. Com
isso, ele emitiu parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa nos termos apresentados. A
Profa. Teresa complementou informando que a ideia surgiu diante das dificuldades dos licenciandos
em trabalhar com números racionais. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Rafael sobre o Projeto de Pesquisa “Aritmética no ensino
fundamental”, das professoras Teresa, Marta e Viviane. Aprovado, com um voto contra do
Prof. Alan Almeida que justificou dizendo que a abordagem do Projeto está relacionada à
questões do ensino fundamental e, por isso, seria mais interessante se fosse desenvolvido por
professores do Departamento de Pedagogia, que prepara os futuros profissionais para a séries
iniciais. Item 7. O Prof. Alan Almeida questionou o Prof. Alejandro Caicedo, chefe do DMAI, sobre medidas adotadas durante sua gestão, incluindo as citadas no processo mencionado pelo chefe
nos informes. Ele explicou que não concordava com a conduta do Departamento diante das liberações de licenças capacitação para docentes e foi pessoalmente conversar com o Procurador Silas
Coutinho que, segundo o Prof. Alan, não compreendeu a situação. Diante disso, ele abriu processo e
o encaminhou diretamente ao Procurador Paulo Celso, que, por sua vez, encaminhou ao procurador
Silas. O trâmite seguinte já foi relatado nos informes. O Prof. Alan ressaltou que sua única e exclusiva preocupação está relacionada ao bom andamento do Departamento, não havendo nenhuma fundamentação de cunho pessoal para os seus questionamentos. Ressaltou também que, apesar de ter
aprovado a oferta 2016.1, a mudança de oferta 2016.1 e a liberação da Prof a. Marta Élid para capacitação, só se deu conta da importância dos fatos após historiar as atas e, por isso, abriu processo
questionando as ações da chefia. Diante de novas liberações deste tipo, como foi o caso do Prof.
Éder Mateus (Licença Capacitação de janeiro/2017 a abril/2017), o Prof. Alan perguntou ao Prof.
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Alejandro quem era o substituto do Prof. Éder enquanto ele estava na Direção do Campus e o Prof.
Alejandro informou que os questionamentos deveriam ser encaminhados por escrito para que ele
respondesse. O Prof. Alan relembrou que os professores Arlúcio da Cruz e Viviane de Jesus assumiram, em reunião anterior, que ficariam com os encargos acadêmicos resultantes da liberação do
Prof. Éder para capacitação; mas verificou que isto não estava ocorrendo e ele quis saber o motivo.
O Prof. Arlúcio informou que o substituto do Prof. Éder era o Prof. José Éverton. O Prof. Alan observou que, com o término do mandato (Dezembro de 2016) do Prof. Éder na Direção, o Departamento deveria comunicar o desligamento imediato do substituto à PROGEP, pois docentes em licença capacitação não tem direito à substituto, ou deslocado-o para disciplinas que estão sem professor no semestre em andamento. Para ele, os professores Arlúcio e Viviane devem assumir as disciplinas que seriam do Prof. Éder, como foi aprovado em reunião anterior. No meio da discussão, o
Prof. Samuel da Cruz deixou o recinto. O Prof. Alejandro informou que irá buscar uma solução para
a questão levantada pelo Prof. Alan. A Profa. Teresa Cristina e a Profa. Viviane deixaram o recinto.
O Prof. Aislan Leal reforçou a ideia do prof. Alan, sugerindo que o Prof. Éverton seja deslocado
para turmas que estão sem professor e os docentes Arlúcio e Viviane assumam as turmas que seriam
do Prof. Éder. O Prof. Rafael Neves perguntou qual a melhor data para o Departamento, a fim dele
planejar seu afastamento para capacitação, se em setembro de 2017 ou fevereiro de 2018, e os conselheiros informaram que só depende do Departamento indicar quem assumirá os encargos acadêmicos decorrentes de sua licença. O Prof. Alejandro informou que foi lançado edital do concurso
para professor substituto do DMAI (Edital 01/2017). Informou também que o Programa de Atividade Docente (PAD) deverá ser preenchido no período de 09 a 31 de janeiro de 2017 e que a homolo gação no SIGAA deve ocorrer até 13 de fevereiro de 2017; a homologação ocorreria numa provável
reunião no dia 31 de janeiro de 2017. O Prof. Alan informou que tem um Projeto de Pesquisa que
ainda não passou por aprovação do Departamento e quis saber se colocá-lo no PAD aprovaria automaticamente e o Prof. Alejandro informou que o Projeto precisaria ser aprovado antes. Nada mais
havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao
décimo sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete.
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1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 31/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 30 de janeiro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 1a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 31/01/2017 (terça-feira) às 09:00h na
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, do Campus Prof. Alberto Carvalho,
para tratar dos seguintes assuntos:
1. Homologação do PAD dos docentes do DMAI;
2. Discussão sobre vaga para professor efetivo do DMAI (redistribuição do Prof.
Dayenne Halley).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática
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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 31/01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação do PAD dos docentes do DMAI.
Data: 31/01/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Dayenne Halley Gomes Bezerra, Éder Mateus de Souza (Licença Capacitação), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para cursar Doutorado – PUC/SP), Samuel da Cruz Canevari e Wagner Ferreira Santos (Afastado para cursar Doutorado – LNCC/RJ). Pauta: 1. Homologação do PAD dos docentes do DMAI. 2. Discussão sobre vaga para professor efetivo do DMAI
(Redistribuição do Prof. Dayenne Halley). Item 1. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão
os Programas de Atividade Docente (PADs) dos professores do Departamento de Matemática de
Itabaiana. Ele iniciou a reunião apresentando o PAD do Prof. Dayenne Halley e abriu a discussão
para que os conselheiros manifestassem suas sugestões e/ou opiniões. O Prof. Murilo de Medeiros
sugeriu que o docente observasse a quantidade de horas atribuídas ao trabalho com o Colegiado e
sugeriu aproximá-las da realidade, fazendo, se necessário, um remanejamento de horas para outra
atividade, como o Projeto de Pesquisa, por exemplo. O Prof. Mateus Alegri sugeriu que os PADs
sejam enviados aos conselheiros, via e-mail, antes da reunião de homologação, para que sejam apreciados; caso alguém tenha sugestões, as mesmas devem ser encaminhadas por e-mail e, na reunião,
aprova-se os PADs sem a necessidade de discutir um a um, como vem sendo feito. Além disso, ele
recomendou uma certa flexibilidade no PAD, uma vez que ocorrem alterações constantes no transcorrer da atividade docente. O Prof. Alan Almeida reforçou e apoiou as ideias sugeridas pelo Prof.
Mateus. O Prof. Alejandro defendeu que é importante esta discussão durante a reunião, pois, enquanto chefe, não há nada para embasá-lo (Normativa) na hora da homologação. A Prof a. Teresa
Cristina, que é membro do Colegiado, concordou com a questão levantada pelo Prof. Murilo e recomendou que o Prof. Halley altere/remaneje o número de horas destinadas ao Colegiado. Após discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação o PAD do Prof. Halley, que, pela recomendação da
maioria dos conselheiros, foi devolvido para que sejam feitas as alterações sugeridas. Em seguida, o Presidente apresentou os PADs dos docentes afastados, como o Prof. Ricardo Nicasso
(Doutorado), Wagner Ferreira (Doutorado) e Éder Mateus (Licença capacitação), nos quais observou-se que no sistema (SIGAA), mesmo aparecendo a informação que estão afastados, o total de
horas não chega a 40h. Sob a condição de verificar se houve alguma mudança no SIGAA com
relação à casos assim, o Prof. Alejandro pôs em votação estes PADs, que foram aprovados por
unanimidade. Foram apresentados também os PADs dos substitutos, Prof a. Cristiele de Santana e
Prof. José Éverton, que, em votação, foram aprovados por unanimidade. Os PADs dos professores Aislan Leal, Alejandro, Arlúcio da Cruz, Marta Élid, Mateus, Rafael Neves e Teresa foram exibidos e, após algumas sugestões dos conselheiros, o Prof. Alejandro pôs em votação todos eles.
Aprovados por unanimidade. O PAD do Prof. Alan foi exposto e o chefe Alejandro entendeu que
houve duplicidade na carga horária destinada ao NDE e elaboração do Projeto Político Pedagógico,
solicitando alteração nestes quesitos, opinião compartilhada pela maioria dos conselheiros presentes. Após discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação o PAD do Prof. Alan, que foi aprovado
com a recomendação de alteração da carga horária destinada ao NDE/Projeto Pedagógico. O
PAD do Prof. Murilo foi apresentado e o chefe explicou que o Projeto de Docência que consta no
mesmo ainda não foi apreciado em reunião Departamental, pois não foi encaminhado ao DMAI em
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tempo hábil para isso. Sendo assim, a Profa. Teresa sugeriu que, nesse caso, fosse analisado o número de horas destinadas ao Projeto e, posteriormente, o mesmo deve passar pela apreciação do Conselho Departamental. Assim, o Prof. Alejandro pôs em votação o PAD do Prof. Murilo, que foi
aprovado, mesmo com o voto contra do Prof. Aislan, que justificou dizendo que o Projeto em
questão deveria ter sido aprovado pelo Conselho antes de ser inserido no PAD. O Presidente
apresentou o PAD do Prof. Samuel da Cruz e o Prof. Murilo observou que ele não inseriu a sua carga horária de participação nas reuniões do Departamento e sugeriu o registro dessa atividade no
PAD. Os conselheiros concordaram com a sugestão. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs
em votação o PAD do Prof. Samuel com a modificação sugerida. Aprovado por unanimidade.
Foi apresentado o PAD da Profa. Viviane de Jesus e notou-se um equívoco no lançamento da carga
horária destinada às aulas do PROFMAT e outro na inserção de representação no NDE, do qual a
professora não faz parte. Assim, após recomendação de alteração, o Prof. Alejandro pôs em votação o PAD da Profa. Viviane. Aprovado por unanimidade. Item 2. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão o destino da vaga para professor efetivo do DMAI, oriunda da redistribuição do Prof. Dayenne Halley (Código de vaga cedido à UFS: 0266430). Ele fez a leitura da
portaria do Ministério da Educação (MEC), de 25 de janeiro de 2016, publicada no D.O.U. de 26 de
janeiro de 2016, que oficializou a redistribuição do docente e explicou que, diante disso, é necessário definir o destino da vaga. Assim, ele sugeriu a convocação do terceiro candidato aprovado em
concurso anterior (Edital 05/2015), uma vez que, em outros concursos, houve dificuldade em conseguir candidatos devido à titulação exigida (Doutorado); além disso, defendeu que este seria o caminho mais eficiente/rápido para à contratação de um professor diante das necessidades do DMAI. O
Prof. Aislan Leal discordou, alegando que o cenário atual é diferente, tanto pela quantidade de doutores no mercado quanto pela instabilidade econômica do país, que diminuiu a oferta de empregos.
Por isso, ele defendeu abrir concurso para o preenchimento desta vaga (titulação Doutorado) ao invés de chamar um candidato aprovado numa área que o Departamento já teve sua carência suprida e
com titulação de mestre; segundo ele, esta convocação não parece ser o melhor caminho, apesar de
parecer mais rápido. O Prof. Murilo de Medeiros concordou com o Prof. Aislan, destacando que a
área de Álgebra já teve sua carência suprida e, por isso, seria interessante observar a atual necessidade do Departamento, sugerindo concurso na área de Estatística e/ou Matemática Aplicada. O
Prof. Arlúcio da Cruz concordou que a contratação de um doutor é de fato importante/vantajoso
para o Departamento, no entanto, ressaltou que já existe um aprovado e que é necessário observar a
validade do concurso; além disso, destacou que o terceiro colocado já foi professor substituto do
DMAI e que lecionou disciplinas diversas, sendo considerado um bom professor por colegas e alunos. O Prof. Alan Almeida relembrou que em reuniões passadas, após sucessivas reaberturas de
concurso na área de Análise para preenchimento de uma vaga, sugeriu a convocação da segunda colocada do concurso em discussão (Edital 05/2015), que foi fortemente recomendada pela banca, e,
mesmo assim, o Departamento decidiu pela reabertura de concurso na área de Análise. Diante disso,
ele questionou o motivo para sugerir a convocação do terceiro colocado, que não foi recomendado
per ele, Presidente da banca à época, já que um dos argumentos usados para abertura/reabertura de
concurso em períodos anteriores foi a consolidação de grupo de pesquisa. O Prof. Alejandro explicou que a sugestão de convocar o terceiro colocado neste momento foi motivada apenas pelas atuais
necessidades do DMAI e que não houve e nem há nenhuma inclinação pessoal. O Prof. Alan con-
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cordou e reforçou a ideia proposta pelo Prof. Aislan, destacando que deve-se buscar sempre o melhor para o Departamento, no caso, contratação de professores doutores; caso seja difícil, a busca
por docentes mestres pode ser cogitada. Sugeriu ainda que, caso haja concurso, que ele esteja voltado para a área de Análise (numa vertente de EDO) e Geometria. Em resposta ao questionamento
feito pelo Prof. Alan, o Prof. Arlúcio disse que em concursos anteriores a ideia sempre foi buscar
por doutores e, por isso, concordou com as reaberturas; mas, diante da dificuldade de atrair candidatos com esta titulação, concordou em convocar a segunda colocada no passado e, agora, chamar
também o terceiro colocado deste mesmo concurso. A Profa. Marta Élid observou que, quando há
troca de vagas entre Universidades, esta vaga não volta ao Departamento, ela pertence à Instituição;
por isso, é importante definir o destino da vaga o quanto antes para não correr o risco de perdê-la.
Nesse sentido, o Prof. Alejandro defendeu mais uma vez a convocação do terceiro colocado, alegando que haverá maior agilidade no processo; além disso, o candidato é natural da cidade de Itabaiana, o que diminuiria o risco de remoção futura. A Profa. Marta concordou com esta ideia, explicando que contratando alguém da região há uma maior possibilidade de consolidar o grupo de trabalho do DMAI. O Prof. Alan discordou deste argumento, explicando que o fato de ser da região
não é um argumento válido para contratação de um docente, considerando-o uma atitude antiprofissional. O Prof. Aislan concordou e reforçou que este argumento não é válido e os professores Arlúcio e Marta explicaram que, apesar de não ser fator determinante, este argumento foi levado em
consideração em outras ocasiões, como nas contratações de Aislan e Viviane de Jesus. O Prof. Alan
retrucou dizendo que o quesito primordial para contratação de Aislan e Viviane foi a competência
apresentada por eles no concurso, o que não foi verificado no terceiro colocado. O Prof. Mateus
Alegri ressaltou que para se tomar uma decisão como esta deve-se priorizar sempre o lado profissional e não o pessoal. Após discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação as duas propostas que
surgiram ao longo da reunião: a primeira, de convocar o terceiro colocado de concurso anterior (Edital 05/2015), feita pelo Prof. Alejandro, que obteve quatro votos (Alejandro, Arlúcio,
Marta e Teresa Cristina); e a segunda, proposta pelo Prof. Aislan, de abrir concurso, que obteve quatro votos (Aislan, Alan, Mateus e Murilo). Os professores Rafael Neves e Viviane se
abstiveram pois não conseguiram chegar a uma conclusão, apesar de toda argumentação feita. Diante do impasse, alguns conselheiros sugeriram deixar a discussão para uma próxima
reunião, quando todos os conselheiros estiverem mais inteirados da situação. Assim, a discussão sobre essa questão foi adiada para uma próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu,
Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será
assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao trigésimo primeiro dia
do mês de janeiro de dois mil e dezessete.
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2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 23/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 21 de fevereiro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 23/02/2017 (quinta-feira) às 09:00hs
na Sala de Reuniões do Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Aprovação das Atas da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental e 01ª
Reunião Extraordinária do Conselho Departamental;
3. Aprovação do Ad Referendum pela alteração da Banca Examinadora do Concurso para
Professor Substituto do DMAI (Edital 01/2017);
4. Aprovação do Ad Referendum pela homologação do Programa de Atividade Docente
do Professor Dayenne Halley Gomes Bezerra;
5. Rediscussão sobre vaga para Professor efetivo do DMAI (redistribuição do Prof.
Dayenne Halley);
6. Transferência do projetor para o LEPEM;
7. Solicitação de licença capacitação do Professor Rafael Neves Almeida;
8. Apreciação de pareceres dos relatórios de Estágio Probatório do professor Alejandro
Caicedo Roque;
9. Apreciação do parecer emitido pelo Professor Aislan Leal sobre o Projeto de Docência
“Melhoria às Aulas de Estatística (MAE)”, Coordenado pelo Professor Murilo de
Medeiros;
10. Homologação do resultado do Concurso para Professor Substituto (Edital 01/2017);
11. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI
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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 23/02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Rediscussão sobre vaga para professor efetivo do DMAI (Redistribuição do Prof.
Dayenne Halley).
Data: 23/02/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Lana Thaís Santos Silva (Representante discente), Géssica de Jesus da
Silva (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros
Sampaio, Rafael Neves Almeida e Teresa Cristina Etcheverria. Ausentes, com justificativa, Éder
Mateus de Souza (Licença Capacitação), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado –
PUC/SP), Samuel da Cruz Canevari (Reuniões CPPD e PROMAT), Viviane de Jesus Lisboa Aquino (Consulta Médica) e Wagner Ferreira Santos (Afastado para doutorado – LNCC/RJ). Pauta: 1.
Informes. 2. Aprovação das Atas da 1 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental e 1 a
Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. 3. Aprovação de Ad Referendum pela alteração da Banca Examinadora do Concurso para professor substituto do DMAI (Edital
01/2017). 4. Aprovação de Ad Referendum pela homologação do Programa de Atividade Docente do Professor Dayenne Halley Gomes Bezerra. 5. Rediscussão sobre vaga para professor
efetivo do DMAI (Redistribuição do Prof. Dayenne Halley). 6. Transferência do projetor para
o LEPEM. 7. Solicitação de licença capacitação do Prof. Rafael Neves Almeida. 8. Apreciação
de pareceres dos relatórios de Estágio Probatório do Prof. Alejandro Caicedo Roque. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal Fontes sobre o Projeto de Docência “Melhoria às aulas de Estatística (MAE)”, coordenado pelo Prof. Murilo de Medeiros. 10. Homologação do resultado do Concurso para professor substituto (Edital 01/2017). 11. O que ocorrer.
Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião. Item 1. O Prof. Alejandro Caicedo
informou que a nova Direção do Campus Itabaiana, representada pelo Prof. Marcelo Alves, firmou
parceria com três empresas da cidade (Restaurante Josefa Nordestina, Academia Saúde Fitness e
Farmácia de manipulação A Farmacêutica), a fim de obter descontos para servidores, terceirizados e
discentes do Campus. Informou também que a parte física da reforma elétrica do Campus já foi finalizada, mas ainda aguarda a vistoria da Energisa. Além disso, informou que o Fórum das Licenciaturas acontecerá no período provável de 24 a 26 de maio do corrente ano, com o tema Estágio Supervisionado Obrigatório: desafios e possibilidades. Ele repassou a informação dada pela Direção
do Campus Prof. Alberto Carvalho de que visitou o Campus de Lagarto para verificar a funcionali dade dos quadros de vidro ali instalados e tomou conhecimento de que a comunidade acadêmica local não se adaptou bem devido ao reflexo da luz no vidro, o que dificulta a visualização; por isso,
diante desta realidade, a direção do Campus Itabaiana estuda outra alternativa para suas salas de
aula. Por fim, informou que chegou equipamentos para videoconferência no Campus e a Direção
está estudando o melhor lugar para alocá-lo. O Prof. Alan Almeida informou que iniciou um Projeto
de Iniciação Científica financiado pelo INCT-Mat, orientando o discente Danilo Mendonça Barrêto,
e a bolsa terá vigência de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018; além disso, informou que passará o
Projeto em reunião do DMAI para reconhecimento do trabalho de iniciação científica. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão as Atas da 1 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental e da
1a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. O Prof. Arlúcio da Cruz sugeriu alterações
na escrita de alguns trechos do texto da 1a Reunião Ordinária para uma melhor compreensão. Após
repassar as modificações aos conselheiros, as atas foram postas em votação. Aprovadas por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do Ad Referendum, de 06 de fevereiro de 2017, pela aprovação da alteração de membro da banca examinadora
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para o concurso público para professor substituto deste departamento (Edital 01/2017) - Matéria de
Ensino: Cálculo e Matemática Pura, Disciplinas: Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica - em
virtude da impossibilidade da participação do Prof. Wagner Ferreira Santos, escolhido na 4 a Reunião Extraordinária do Conselho de 2016. Assim, a banca passou a ser composta pelos professores
Alan Almeida Santos (Presidente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino, Murilo de Medeiros Sampaio e
Alejandro Caicedo Roque (suplente). Após explicação, o Prof. Alejandro pôs em votação o Ad
Referendum, de 06 de fevereiro de 2017. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o
Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do Ad Referendum, de 10 de fevereiro de 2017, pela
homologação do Programa de Atividade Docente (PAD) do Prof. Dr. Dayenne Halley Gomes Bezerra. Ele explicou que em reunião anterior os conselheiros sugeriram algumas alterações no PAD
do professor e, só após as adequações, o chefe o homologou. Sem maiores discussões, o Prof. Alejandro pôs em votação o Ad Referendum, de 10 de fevereiro de 2017. Aprovado por unanimidade. Item 5. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão o destino da vaga para professor efetivo
do DMAI (Código de vaga 0266430), resultante da redistribuição do Prof. Dayenne Halley Gomes
Bezerra para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ele relembrou que este debate já foi iniciado em reunião anterior e, por causa de dúvidas que surgiram, os conselheiros decidiram retomá-lo em outra oportunidade. Explicou que duas sugestões foram dadas para o preenchimento desta vaga: a primeira, sugerida por ele, de aproveitar o terceiro colocado do concurso para
professor Assistente (Edital 005/2015), e a segunda, sugerida pelo Prof. Aislan Leal, de abrir um
novo concurso para esse fim. Em discussão, o Prof. Alan Almeida quis saber quais seriam os argumentos que justificariam a convocação do candidato aprovado num concurso para professor Assistente com pontos voltados para a área de Álgebra neste momento e os professores Arlúcio da Cruz e
Alejandro informaram que isto já foi posto na reunião anterior, mesmo assim, o Prof. Alan insistiu
no seu questionamento. Então, o Prof. Alejandro explicou que, por haver uma carência de docentes
no Departamento, a convocação do aprovado em um concurso já homologado seria a maneira mais
eficiente para suprir essa necessidade; ele destacou que nas experiências anteriores em abertura/reabertura de concursos no DMAI, com titulação mínima exigida de doutor, não apareceram candidatos, o que lhe fez despertar para o tempo gasto nesse processo. Além disso, reforçou sua fala dizendo que a maioria dos professores efetivos do DMAI ingressaram na UFS como mestres e, só depois,
concluíram seus doutorados. O Prof. Alejandro também defendeu que o candidato foi aprovado pela
Banca Examinadora deste concurso com pontuação final próxima à do primeiro e segundo colocados. O Prof. Arlúcio reforçou a ideia de que já existe um candidato aprovado num concurso para
professor efetivo e que o mesmo já foi professor substituto do DMAI, sendo bem avaliado por docentes e discentes. O Prof. Alan contra-argumentou dizendo que a pontuação final obtida em um
concurso mascara a realidade, uma vez que a média final representa a soma das notas das provas didática, escrita e de títulos; assim, um candidato que foi muito bem nas provas didática e escrita pode
ter tido sua média final reduzida por não ter apresentado títulos e vice-versa. Ele ainda destacou,
como Presidente da Banca Examinadora do concurso em questão (Edital 005/2015), que o desempenho do terceiro colocado ficou no limite mínimo para aprovação. Com relação à urgência para
preenchimento da vaga sob alegação de falta de professor no Departamento, o Prof. Alan alegou
que as últimas ofertas mostraram o contrário, dadas às liberações para capacitação. Outro contraponto exposto por ele foi com relação à ausência de candidatos em concursos anteriores na área de
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Análise (titulação exigida de doutor), dizendo que o contexto atual é diferente do da ápoca, principalmente no tocante à escassez de novas vagas e a instabilidade econômica do país, o que pode
atrair candidatos. O Prof. Alejandro reforçou a necessidade urgente de professor no DMAI, já que
outros docentes estão atualmente sobrecarregados. O Prof. Arlúcio ressaltou que o concurso referente ao Edital 005/2015 tem validade até o mês de julho de 2017 e propôs ao Prof. Alan que expusesse seus argumentos para abertura de novo concurso, dada a necessidade emergencial de professor. O Prof. Aislan destacou que a carência atual não decorreu da saída do Prof. Halley e, por isso,
não justificaria a pressa em ocupar a vaga, mas o Prof. Alejandro explicou que existem professores
afastados e seus substitutos ainda não foram contratados devido a um atraso nos trâmites. A Profa.
Marta Élid defendeu que um concurso é um conjunto composto por provas escrita, didática e de títulos e que cada uma delas tem um peso atribuído, além de todas fazerem parte da avaliação dos
candidatos; assim, ela expôs que o resultado final não mascara a realidade, pois todas as provas fazem parte da avaliação do candidato, segundo critérios estabelecidos pela própria Universidade. O
Prof. Alan continuou defendendo que os números finais de um concurso não traduzem a realidade
em termos de qualidade técnica do candidato. O Prof. Mateus Alegri frisou que o terceiro colocado
poderá realizar um bom trabalho no DMAI, apesar de ter apresentado desempenho inferior no concurso, como foi colocado pelo Presidente da Banca. Já o Prof. Murilo de Medeiros destacou que o
fato de ter sido professor substituto do DMAI não garante que o terceiro colocado exerça um bom
trabalho; além disso, caso se opte por fazer um novo concurso, ele poderá se inscrever novamente e
prestar-se à uma nova avaliação. O Prof. Murilo ainda perguntou quem lecionará as disciplinas comumente lecionadas pelo Prof. Halley e o Prof. Alejandro respondeu que outros docentes do Departamento possuem formação para exercer essa função. O Prof. Alan reforçou a proposta de abrir
novo concurso, na área de Análise e/ou Geometria, justificando que, nos últimos anos, o Departamento perdeu os professores Joedson Silva dos Santos (Redistribuído para UFPB) e Adecarlos Costa Carvalho (Redistribuído para UFMA), que eram excelentes profissionais; ele destacou a participação ativa do Prof. Adecarlos em pesquisa. Segundo ele, com a recente saída do Prof. Halley, a
área de Análise do Departamento ficou deficiente, enquanto outras áreas já estão cobertas. Ele enfatizou que a qualificação do corpo docente do DMAI caiu com estas saídas e, para minimizar as per das, sugeriu a abertura de concurso na área de Análise (vertente de EDO e Topologia) e Geometria
Diferencial, para doutor, a fim de completar o quadro qualitativo do Departamento em termos de
áreas; caso não haja candidatos em nível de doutorado, pode-se baixar para mestrado, a fim de completar o quadro. Após toda a discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação as duas propostas lançadas: a primeira, de convocar o terceiro colocado do concurso para professor efetivo, Edital
005/2015, que obteve 8 votos; e a segunda, de abrir um novo concurso, que obteve 3 votos, dos
professores Alan, Aislan e Murilo. Assim, a vaga proveniente da redistribuição do Prof. Halley será preenchida pelo terceiro colocado do concurso para professor efetivo já homologado
(Edital 005/2015). Item 6. O senhor presidente pôs em discussão a transferência do data show da
marca LG, que está na secretaria do DMAI, para o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Matemáti ca (LEPEM), explicando que houve uma solicitação por parte da Coordenadora do LEPEM, a Prof a.
Teresa Cristina, com o intuito de facilitar o trabalho dos professores que utilizam este espaço. No
entanto, em conversa com o Prof. Rafael Neves, vice-coordenador do LEPEM, ele foi informado
que o equipamento foi adquirido com recursos do Prodocência e está em fase de prestação de contas
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e tombamento patrimonial, não recomendando a mudança do mesmo neste momento; além disso,
outros professores o usam para outras atividades em outros locais do Campus. Assim, após breve
discussão, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação a transferência do data show para o LEPEM. Reprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a solicitação de afastamento para capacitação do Prof. Rafael Neves, passando a palavra para o docente.
Com a palavra, ele explicou que pretende se afastar no período de 20 de novembro de 2017 a 19 de
fevereiro de 2018 para fazer um curso de inglês (intercâmbio); ele ainda informou que no processo
da licença capacitação (Número 23113.002420/2017-13) inseriu o orçamento de dois cursos, um na
cidade de Chicago – EUA e o outro em Malta – Europa, ressaltando que a contratação de um deles
depende da aprovação de seu afastamento, uma vez que, em caso de desistência, a multa aplicada
tem um valor muito alto. Assim, ele só contratará o curso no caso de liberação por parte da UFS. O
Prof. Alan Almeida perguntou a carga horária total do curso e o Prof. Rafael informou que será de
30 horas semanais, totalizando 360 horas no período de afastamento. Além disso, o Prof. Alan quis
saber o por quê do pedido neste momento, praticamente um ano antes do curso, e o Prof. Rafael explicou que só irá contratá-lo após a liberação pela UFS e, uma vez liberado, precisa providenciar
passagens, troca de moeda e outras coisas exigidas em uma viagem internacional. Relembrando pedidos anteriores, o Prof. Alan destacou que a licença capacitação é um direito do servidor, no entanto, o Departamento deve ficar atento à atribuição de carga horária ao docente e quem assumirá os
encargos acadêmicos decorrentes de seu afastamento. A Profa. Teresa Cristina disponibilizou-se
para assumir parte da carga horária futura do Prof. Rafael no decorrer de seu afastamento. O Prof.
Mateus Alegri destacou que o Prof. Rafael já está ministrando disciplinas a mais no atual semestre e
isso deve ser considerado na análise do seu pedido. O Prof. Alejandro também se disponibilizou em
dividir o trabalho, caso a liberação seja aprovada. O Prof. Arlúcio da Cruz sugeriu que a Profa. Marta Élid, que é da área de educação, assuma parte da carga horária e foi informado que a docente estará de licença maternidade nesse período. O Prof. Alan relembrou que o Prof. Éder Mateus, quando
da defesa de seu afastamento para capacitação, se comprometeu em pegar parte da carga horária de
futuros afastamentos a fim de compensar a sua ausência no semestre 2016.2; assim, caso o Prof. Rafael seja liberado, o Prof. Alan sugeriu que o Prof. Éder assuma o compromisso. Diante dessa situação, ficou estabelecido que os professores Éder e Teresa assumirão os encargos acadêmico futuros
do Prof. Rafael no caso de liberação para capacitação. Após toda a discussão, o Prof. Alejandro
pôs em votação o pedido de afastamento para capacitação do Prof. Rafael. Aprovado por unanimidade. Item 8. O presidente pôs em discussão a apreciação dos pareceres emitidos pela Comissão de avaliação de Estágio Probatório do Prof. Alejandro Caicedo Roque, passando a palavra para
o Prof. Arlúcio da Cruz, Presidente da Comissão. Com a palavra, ele destacou que o docente avaliado apresentou três planos de trabalho, que foram aprovados pelo Conselho Departamental em 2016,
e seus respectivos relatórios para análise pela Comissão. Desse modo, o Prof. Arlúcio expôs o primeiro parecer, correspondente ao primeiro relatório (1o a 12o mês - 14/04/14 a 13/03/15), destacando as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas que foram executadas neste período; além disso, foram considerados o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a
participação do Programa de Recepção Docente da UFS e as avaliações discentes para a pontuação
final dessa época, que totalizou 98,255 pontos, aprovando o Prof. Alejandro nessa fase. Na segunda
parte do plano de trabalho (13o a 24o mês – 16/03/2015 a 11/03/2016) foram executadas atividades
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de ensino, pequisa, extensão e administrativas, às quais somaram-se as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação do Programa de Recepção de
Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 98,921875 pontos nesse período do estágio
probatório, sendo considerado aprovado. Já o terceiro parecer (25o a 36o mês – 14/03/2016 a
10/03/2017) mostrou que foram executadas atividades de ensino, pequisa e administrativas, às quais
somaram-se as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação do Programa de Recepção de Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 99,1375
pontos. Por fim, o Prof. Arlúcio fez a leitura do parecer final do plano de estágio probatório do Prof.
Alejandro, ressaltando que o docente obteve 99,1375 de média final, sendo, portanto, aprovado. O
Prof. Murilo de Medeiros indagou sobre as mudanças de membros dessa Comissão ao longo dos
três anos de avaliação e se eles assinaram as avaliações enquanto estavam compondo a mesma e o
Prof. Arlúcio explicou que os atuais membros assinaram as avaliações, já que todas elas foram feitas por estes membros. O Prof. Alejandro explicou também que no decorrer do seu estágio probatório houve mudança na normatização de avaliação de estágio probatório de docentes da UFS; assim,
o início de sua avaliação foi regida pela Resolução no 05/99/CONSU, passando a ser, em seguida,
regida pela Resolução no 55/2015/CONSU. Após breve discussão, o presidente pôs em votação os
pareceres apresentados pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do Prof. Alejandro
Caicedo Roque. Aprovados por unanimidade. Item 9. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo
pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o Projeto de Docência intitulado
“MAE – Melhoria às Aulas de Estatística”, coordenado pelo Prof. Murilo de Medeiros, passando a
palavra para o Prof. Aislan. Com a palavra, ele relatou que o Projeto utilizará como principal metodologia a realização de seminários, que abordarão, entre outras coisas, a Estatística Computacional
utilizando o projetc R, visando a aprendizagem dos discentes em Métodos Estatísticos e melhorias
na qualidade da análise estatística. Terá duração de seis meses a partir da data de sua aprovação e
tem como público-alvo 118 alunos matriculados nas disciplinas do coordenador no semestre
2016.2; segundo o proponente do projeto, os seminários deverão acontecer em horários extraclasse.
Assim sendo, o Prof. Aislan manifestou-se favorável à aprovação deste projeto. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Aislan sobre o projeto
“MAE – Melhoria às Aulas de Estatística”, coordenado pelo Prof. Murilo. Aprovado por unanimidade. Item 10. O senhor presidente pôs em discussão o resultado final do concurso para professor substituto do DMAI (Edital 01/2017), passando a palavra para o Prof. Alan Almeida, presidente da Banca Examinadora. Com a palavra, o docente elogiou o profissionalismo adotado nas
avaliações dos professores Murilo de Medeiros e Viviane de Jesus, que compuseram a Banca juntamente com ele. Em seguida, relatou que participaram do concurso os candidatos Arionaldo Peixoto
da Silva, Fabiana Gois de Jesus, Rokenedy Lima Passos, Elisângela Valéria de Jesus, Júnio
Teles dos Santos, Marco Antônio Pereira Lima, Ronald Gama Silva, Romerito Nascimento de
Almeida e Emerson Campos Pereira, que se apresentaram às 7h50 no local indicado para agendamento da prova didática. Os demais candidatos inscritos não compareceram e, portanto, foram eliminados do concurso. Os candidatos Arionaldo Peixoto da Silva e Elisângela Valéria de Jesus
não realizaram a prova didática. Os candidatos Fabiana Gois de Jesus, Júnio Teles dos Santos,
Marco Antônio Pereira Lima, Romerito Nascimento de Almeida e Emerson Campos Pereira
realizaram a prova didática e obtiveram nota inferior a 70,0 pontos, sendo, portanto, eliminados do
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concurso conforme parágrafo 4o, Art. 19 da Resolução 35/2016/CONSU. Os candidatos aprovados
foram Ronald Gama Silva, nota 89,67 (oitenta e nove pontos e sessenta e sete centésimos) na prova didática e nota 27,5 (vinte e sete pontos e cinco décimos) na prova de títulos, classificado com
média geral ponderada de 64, 8 (sessenta e quatro pontos e oito décimos), e Rokenedy Lima Passos, nota 76,00 (setenta e seis pontos) na prova didática e nota 6,2 (seis pontos e dois décimos) na
prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 48,08 (quarenta e oito pontos e oito
centésimo). O Prof. Alan também destacou a didática e o zelo apresentado pelo primeiro colocado
em sua aula. Após explanação, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação o Relatório final do
concurso para professor substituto do DMAI, Edital 01/2017. Aprovado por unanimidade.
Item 11. O Prof. Alan Almeida enfatizou que a decisão tomada com relação ao destino da vaga decorrente da redistribuição do Prof. Dayenne Halley não se baseou em critérios substanciais, já que o
argumento de haver urgência na contratação de um professor não teve embasamento sólido e as notas finais de um concurso não retratam a realidade em termos de qualidade de um candidato e, por
isso, não devem ser usadas para justificar o aproveitamento do mesmo. Em contrapartida, ele destacou que fez uso de argumentos técnicos-científicos para justificar a abertura de concurso, pois a saída de três doutores na área de Análise gerou uma carência no Departamento. Ainda frisou que esta
decisão repetiu o que aconteceu tempos atrás quando ele recomendou o aproveitamento da segunda
colocada deste mesmo concurso pela qualidade técnica apresentada e o Conselho Departamental decidiu pela reabertura de concurso, utilizando argumentos frágeis e superficiais, segundo ele. O Prof.
Rafael Neves justificou o seu voto para o aproveitamento do candidato de um concurso já homologado baseando-se apenas em critérios administrativos. O Prof. Murilo de Medeiros registrou a presença das duas representantes discentes, Géssica de Jesus e Lana Thais Santos, eleitas pelos alunos
do curso de Matemática para representá-los no Conselho Departamental a partir do dia 30 de janeiro
de 2017. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 21 de março de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 3a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 23/03/2017 (quinta-feira) às 09:00hs na Sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, do Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Oferta 2017.1;
3. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz
Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel da Cruz Canevari, Teresa
Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Aislan Leal
Fontes (Licença paternidade), Éder Mateus de Souza (Licença Capacitação), Marta Élid Amorim
Mateus, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e
Wagner Ferreira Santos (Afastado para doutorado – LNCC/RJ). Pauta: 1. Informes. 2. Oferta
2017.1. 3. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de dois pontos, “Apreciação de grupo de pesquisa” e “Comissão de Estágio Supervisionado”. Os conselheiros concordaram com a inclusão dos pontos na reunião. Assim, a pauta
passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Oferta 2017.1. 3. Apreciação de grupo de pesquisa. 4. Comissão de Estágio Supervisionado. 5. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Murilo de Medeiros informou que foram lançados editais para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa
(Pibic) e Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), e
as submissões de trabalhos irão até o final deste mês. O Prof. Samuel da Cruz informou que foi lançado edital para Pós-doutorado pelo PROMAT e as inscrições ocorrerão no período de 20 de março
a 19 de abril de 2017, solicitando ampla divulgação; ele ainda destacou que o futuro pós-doutorando
poderá ministrar aula no curso da graduação no qual está lotado o seu supervisor. O Prof. Alejandro
Caicedo informou que o material bibliográfico solicitado à UFS já foi adquirido e encontra-se no
Campus de São Cristóvão para catalogação e posterior envio à biblioteca do Campus de Itabaiana.
Informou também que foi lançado edital para submissão de planos de trabalho para concorrer à bolsas PRODAP e os professores Arlúcio da Cruz e Teresa Cristina estão elaborando um plano para
obter bolsistas para o LABMAT e o LEPEM, respectivamente. Informou ainda que os técnicos da
SEAP Acadêmica repassaram uma Resolução que versa, entre outras coisas, sobre os direitos dos
estudantes com algum tipo de deficiência; como o curso de Matemática possui uma aluna com deficiência auditiva, ele solicitou aos professores que garantam tais direitos. Ele repassou a informação
de que a Direção do Campus levou ao Ministério Público antigas queixas relacionadas ao barulho
proveniente de um estabelecimento comercial que trabalha com a instalação de som automotivo, localizado na vizinhança do Campus. Informou que o prazo final para sugestões de alteração no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) vai até o dia 31 de março de 2017 e que o mesmo foi encaminhado a todos, por e-mail, para apreciação. Informou também que, segundo informações enviadas à
ele, a organização do Fórum das Licenciaturas está em contínuo trabalho para definir a sua programação. Informou ainda que a colação de grau dos formando 2016.2 ocorrerá no dia 10 de julho de
2017, às 19h, no auditório do Campus. Outro informe foi de que o DCE está promovendo a copa
UFS de Futsal e as inscrições ocorrerão no período de 13 de março a 13 de abril de 2017; o evento
está previsto para iniciar no dia 1 de julho. Por fim, informou que, no SIGAA, está disponível um
relatório mais detalhado sobre a avaliação discente e que o mesmo está disponível para cada professor. Item 2. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo apresentou a sugestão de oferta 2017.1 da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Álgebra Linear 1 (26T34) e Variáveis Complexas (246M34));
Prof. Alan Almeida (Cálculo 2 (246T12) e (2N12/46N34)); Prof. Alejandro (Fundamentos de Matemática (24M34) e Fundamentos de Cálculo (PROFMAT)); Prof. Arlúcio da Cruz (Análise na Reta
(246T34) e uma Disciplina optativa (24T56)); Prof. Éder Mateus (Matemática para o Ensino Funda-
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mental (35T12), Análise Matemática - PROMAT (35M234) e Introdução à Álgebra Linear (PROFMAT)); Profa. Marta Élid (Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática 3
(24T34/3T34/6M3456) e Introdução à Álgebra Linear (PROFMAT)); Prof. Mateus Alegri (Cálculo
1 (246T56) e Matemática Discreta (PROFMAT)); Prof. Murilo de Medeiros (Introdução à Estatística (24T12) e (24N12) e Vetores e Geometria Analítica (35T56)); Prof. Rafael Neves (Novas Tecnologias e o Ensino da Matemática (24T34) e (24T56)); Prof. Samuel da Cruz (Matemática para o Ensino Médio 2 (35T12) e Fundamentos de Matemática para Química (356M34)); Profa. Teresa Cristina (Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática 1 (3T56/5M345/6T12) e História da Matemática (24T12)); Profa. Viviane de Jesus (Estruturas Algébricas 2 (246T12) e Números e Funções
(PROFMAT)); Profa. Cristiele de Santana (Introdução à Estatística (24M34) e Cálculo 1 (246T12));
Professor Substituto 2 (Cálculo Numérico 1 (35T56) e (2N34/4N12) e Matemática Básica (35T56));
Professor substituto 3 (Matemática Financeira (24T56) e (2N12/4N34) e Probabilidade e Estatística
(24M34)). O Prof. Alejandro informou que, caso o novo professor efetivo se apresente ao DMAI
antes do início do semestre, ele ministrará as disciplinas Matemática para o Ensino Médio 1, Matemática para o Ensino Médio 3 e uma Disciplina optativa. O Prof. Samuel lembrou que, segundo o
Projeto Pedagógico do Curso de licenciatura em Matemática do DMAI (Resolução n o 44/2009/CONEPE), as disciplinas denominadas Matemática para o Ensino Médio (I, II e III) e Matemática para
o Ensino Fundamental fazem parte do núcleo de conteúdos profissionais tendo, portanto, como um
dos seus objetivos, fazer com que o aluno (futuro professor) seja capaz de trabalhar os conteúdos de
tais disciplinas inseridas no currículo do ensino médio e fundamental, respectivamente. Em seguida,
manifestou preocupação em relação à oferta de tais disciplinas para ele, já que não tem formação
adequada para cumprir o objetivo exposto e nem ter sido contratado para lecionar disciplinas de tal
núcleo. Ele não se opôs em ministrar a disciplina Matemática para o Ensino Médio II, no semestre
2017.1, mas informou que se restringirá a fazer com que o aluno seja capaz de compreender os conteúdos da disciplina. Ele ainda sugeriu que o Departamento promova uma discussão para refletir sobre a distribuição destas disciplinas entre os seus docentes. A Profa. Teresa ressaltou que o Prof. Samuel tem experiência como coordenador do PIBID e, por isso, teria condições de superar a dificuldade apontada e o Prof. Samuel respondeu que, ainda assim, não tem formação para tal. Após breve
discussão, o senhor presidente pôs em votação a oferta 2017.1. Aprovada por unanimidade.
Item 3. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a aprovação da criação do Grupo de Pesquisa
“Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEMAT)” cuja líder, Prof a. Teresa
Cristina, está vinculada ao DMAI. Ele explicou que recebeu um memorando da Divisão de Programas e Bolsas (DPB) informando sobre a necessidade de uniformização e organização na criação, registro e acompanhamento dos Grupos de Pesquisa da UFS e a necessidade de melhorar a compatibilização com o Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq; para isso, recomendou-se que os Grupos se adequem às
novas exigências da Resolução no 59/2016/CONEPE, dentre elas, a de aprovação do Grupo pelo
Conselho Departamental ao qual está vinculado o seu líder. Para maiores informações sobre o GEPEMAT, o Prof. Alejandro passou a palavra para a Prof a. Teresa. Com a palavra, ela relatou que o
Grupo foi criado em agosto de 2016 de acordo com as recomendações da época e conta com a participação de docentes (da UFS e da escola de ensino básico) e discentes, com a realização de encontros mensais. No entanto, com a entrada em vigor da nova Resolução, faz-se necessário a apreciação
pelo Departamento para criação deste Grupo. O Prof. Murilo de Medeiros perguntou se o DMAI es-
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tabelecerá critérios para a validação de Grupos de Pesquisa e os professores Alejandro e Teresa informaram que isso é de competência da Comissão de Pesquisa (COMPQ/UFS). Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação a criação do Grupo de Pesquisa GEPEMAT. Aprovado
por unanimidade. Item 4. O Prof. Alejandro Caicedo informou que o mandato da atual Comissão
de Estágio Supervisionado expirou e, por isso, faz-se necessário escolher uma nova Comissão, com
vigência de 2 anos. Ele sugeriu a permanência dos professores Teresa Cristina, Marta Élid e Rafael
Neves, tendo a primeira como Presidente. Como ninguém mais manifestou interesse, o presidente
pôs em votação os nomes dos professores Teresa (Presidente), Marta e Rafael para compor a
Comissão de Estágio Supervisionado. Aprovados por unanimidade. Item 5. O Prof. Murilo de
Medeiros informou que um aluno matriculado em uma de suas disciplinas ligou e desligou o ar-condicionado utilizando o celular, durante a aula; diante do ocorrido, ele perguntou se os aparelhos do
Bloco D deveriam ficar ligados ou não, já que os mesmos estavam em fase de teste. A informação
ficou de ser repassada para o setor responsável. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo terceiro dia do mês de março de
dois mil e dezessete.
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4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 11/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 7 de abril de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 4a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 11/04/2017 (terça-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 2a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Apreciação da Ata da 3a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
4. Homologação dos títulos do Professor Samuel Brito Silva;
5. Eleição para novo coordenador do LABMAT;
6. Eleição para coordenação da X SEMAT;
7. Alterações nas Comissões de Estágio Probatório dos professores Aislan Leal e Viviane
de Jesus;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Luana de Jesus Santos Santana (Representante discente - Suplente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros
Sampaio, Samuel da Cruz Canevari, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino.
Ausentes, com justificativa, Alan Almeida Santos (Férias), Éder Mateus de Souza (Aula na PósGraduação), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e
Wagner Ferreira Santos (Afastado para doutorado – LNCC/RJ). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 2a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Apreciação da Ata da 3 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 4. Homologação dos títulos do professor Samuel
Brito Silva. 5. Eleição para novo coordenador do LABMAT. 6. Eleição para coordenação da
X SEMAT. 7. Alterações nas Comissões de Estágio Probatório dos professores Aislan Leal e
Viviane de Jesus. 8. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Discussão sobre as vagas de monitoria 2017.1 e 2017.2”.
Os conselheiros concordaram com a inclusão do ponto na reunião. Assim, a pauta passou a ser:
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 2 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Apreciação da Ata da 3a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 4. Homologação dos títulos do professor Samuel Brito Silva. 5. Eleição para novo coordenador do LABMAT. 6. Eleição para coordenação da X SEMAT. 7. Alterações nas Comissões de Estágio Probatório dos professores Aislan Leal e Viviane de Jesus. 8. Discussão sobre as vagas de monito ria 2017.1 e 2017.2. 9. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Alejandro Caicedo concedeu a palavra aos
diretores do Campus Prof. Alberto Carvalho, os professores Marcelo Alves e Valéria Priscila. Com
a palavra, o diretor Marcelo repassou algumas informações sobre o funcionamento do Campus e informou que gostaria, ao longo do seu mandato, de participar de algumas reuniões dos Departamentos, com o intuito de tomar conhecimento sobre as especificidades dos mesmos, além de dar conhecimento das rotinas do Campus. Ele informou que a reforma da rede elétrica para instalação e funcionamento dos condicionadores de ar do Bloco D já foi concluída. No entanto, após a instalação da
nova fase de energia, a adequação dos aparelhos precisou ser feita por blocos; quando o técnico responsável por este trabalho chegou ao Bloco D, os aparelhos estavam sem gás e a UFS está em processo de licitação para compra do mesmo. Como não foi possível usar o cartão corporativo para
compra do gás e a empresa que instalou os condicionadores não possuir nenhuma obrigação contratual, pois o prazo de garantia já havia expirado, o início do funcionamento dos condicionadores de
ar deste Bloco ainda é incerto. Ele ainda informou que está providenciando a inclusão de um aditivo
no contrato que permite atuais reformas no Campus para, entre outras coisas, construir um muro
cercando o terreno que foi doado à UFS pela Prefeitura Municipal de Itabaiana. A Profa. Viviane de
Jesus perguntou sobre os quadros de vidro e o Prof. Marcelo respondeu que, em visita ao Campus
de Laranjeiras, onde já foram instalados estes quadros, notou-se que os mesmos não tiveram uma
boa aceitação por parte da comunidade acadêmica, devido à visibilidade ruim causada pelo reflexo
da luz. Sendo assim, ele solicitou aos chefes, em reunião do Conselho de Centro, que discutissem
em seus respectivos setores qual seria a melhor alternativa para esta questão e depois levassem os
resultados à direção do Campus. A Prof a. Marta Élid perguntou se a Direção poderia instalar um
data show no LEPEM e o Prof. Marcelo respondeu que neste momento não é possível, uma vez que
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outros Departamentos não contam com nenhum equipamento e os que estão sob guarda da direção
servirão a todos os setores. Outro ponto levantado por ele foi com relação à liberação do auditório
para eventos, enfatizando que o mesmo só será liberado para eventos com mais de oitenta pessoas;
essa decisão foi tomada a fim de reduzir gastos desnecessários. O Prof. Alejandro informou que
participou de uma capacitação para chefes promovida pela UFS e sugeriu que a direção do Campus
solicite que essa capacitação seja estendida aos docentes e técnicos do Campus, pois as informações
passadas foram de grande valia. O Prof. Marcelo informou que entrou com uma ação no Ministério
Público sobre a questão da poluição sonora nos arredores do Campus e está aguardando um retorno
sobre esta solicitação. Ele ainda sugeriu que toda a comunicação entre docentes, discentes e técnicos ocorra dentro dos sistemas da UFS, pois só assim terá validade no caso de haver qualquer discordância. Por fim, ele pediu a colaboração de todos a fim de buscar soluções para melhorar o nosso
Campus e mostrou-se aberto ao diálogo sempre. Não havendo mais informes, os diretores despediram-se e retiraram-se do recinto. Item 2. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a Ata da 2 a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental. O Prof. Murilo de Medeiros comentou que a redação da ata não descreve exatamente o que foi proposto no seu Projeto de Docência apreciado nesta
reunião, mas está condizente com o parecer apresentado pelo Prof. Aislan Leal naquele momento;
diante desta observação, o Prof. Alejandro perguntou se o Prof. Murilo gostaria que a redação da ata
fosse alterada e ele respondeu que não seria necessário, mas ressaltou que o relatório deste projeto
não estará de acordo com o que foi dito no parecer. Como não houve sugestão de alteração, a ata
foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor presidente pôs em discussão
a Ata da 3a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. O Prof. Samuel da Cruz sugeriu uma alteração em uma de suas falas e a ata modificada foi enviada a todos os conselheiros para apreciação; o Prof. Arlúcio da Cruz fez uma correção no nome da disciplina do PROMAT que será ministrada pelo Prof. Éder Mateus em 2017.1, chamada Análise Matemática, anteriormente escrita como
Análise no Rn. Sem mais comentários, a ata foi posta em votação com as devidas modificações.
Aprovada por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo informou que o
processo 23113.000753/2014-57, do concurso para docente efetivo do DMAI no qual o candidato
Samuel Brito Silva foi aprovado, foi enviado pela Divisão de Cadastro e Arquivo (DICAR) ao Departamento de Matemática de Itabaiana (DMAI) para homologação dos títulos do professor, após
nomeação. Assim, ele fez a descrição dos documentos anexados ao processo (Diploma da graduação em Licenciatura em Matemática, Histórico escolar da graduação, Diploma de Mestrado em Matemática, Histórico escolar do mestrado e Ata de defesa da dissertação) e abriu a discussão. O Prof.
Samuel da Cruz perguntou se algum setor da UFS verificou a validade desses títulos junto ao MEC
e a Profa. Marta Élid explicou que a homologação solicitada pela DICAR destina-se à verificação do
atendimento, pelo candidato, às exigências do edital do concurso. Após breve discussão, o senhor
presidente pôs em votação a homologação dos títulos do professor Samuel Brito Silva. Aprovado, com voto contra do Prof. Samuel da Cruz, que justificou dizendo que gostaria que os títulos apresentados tivessem sido validados no MEC antes da homologação pelo Departamento. Item 5. Em seguida, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a escolha de um novo coordenador para o Laboratório de Informática do Departamento de Matemática (LABMAT). Ele explicou que, em reunião anterior, o Prof. Mateus Alegri manifestou interesse em ocupar a vaga deixada
pelo Prof. Dayenne Halley, coordenador do laboratório desde março de 2016 e redistribuído para a
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UFRN em janeiro de 2017. Sem mais interessados, o Prof. Alejandro pôs em votação o nome do
Prof. Mateus como novo coordenador do LABMAT até a conclusão do mandato vigente
(Março/2018). Aprovado por unanimidade. O Prof. Arlúcio da Cruz continua como vice-coordenador do laboratório. Item 6. O senhor presidente pôs em discussão a X Semana da Matemática (X
SEMAT), explicando que seria necessário definir a Comissão Organizadora do evento para 2017.
Ele perguntou se alguém estaria interessado em participar e os professores Aislan Leal e Viviane de
Jesus manifestaram interesse; ele também informou que o Prof. Éder Mateus se dispôs em compor a
Comissão. Os conselheiros chegaram a um consenso de que o Coordenador desta SEMAT será indicado pela própria Comissão. A Profa. Marta Élid ofereceu sua contribuição dentro do que for possível para ela, já que a mesma entrará em licença maternidade em breve. Após breve discussão, o
Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação os nomes dos professores Aislan, Éder e Viviane para
formar a Comissão Organizadora da X SEMAT. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof.
Alejandro Caicedo pôs em discussão a necessidade de alteração nas Comissões de Estágio Probatório dos professores Aislan Leal e Viviane de Jesus devido ao afastamento para doutorado do Prof.
Wagner Ferreira, preceptor/orientador de ambos. Ele informou que o Prof. Éder Mateus demonstrou
interesse em participar da Comissão do Prof. Aislan e o Prof. Rafael Neves da Comissão da Prof a.
Viviane. A Profa. Marta Élid indagou o por quê da indicação do Prof. Rafael, já que ele não é da
mesma área da docente em estágio probatório, e sugeriu indicar alguém da área de Matemática para
compor esta Comissão. A Profa. Teresa Cristina sugeriu que o Prof. Samuel da Cruz, já integrante
da Comissão que avaliará a Profa. Viviane, seja o orientador/preceptor da mesma e que o Prof. Arlúcio da Cruz, que já é membro da Comissão que avaliará o Prof. Aislan, seja o orientador/preceptor
do mesmo; ambos concordaram com a indicação. Assim, sem mais interessados para participar das
Comissões, o Prof. Alejandro pôs em votação a alteração na Comissão de Estágio Probatório
do Prof. Aislan, que passa a ser composta pelos professores Arlúcio (Presidente e
orientador/preceptor), Éder e Mateus Alegri. Aprovado por unanimidade. Em seguida, pôs em
votação a alteração na Comissão de Estágio Probatório da Prof a. Viviane, que passa a ser formada pelos professores Samuel (Presidente e orientador/preceptor), Alan Almeida e Rafael.
Aprovado por unanimidade. Item 8. O senhor presidente pôs em discussão o destino da vagas de
monitoria do DMAI para os semestres 2017.1 e 2017.2, passando a palavra para o Prof. Samuel da
Cruz, presidente da Comissão de Monitoria do Campus Prof. Alberto Carvalho. Com a palavra, ele
explicou que o Departamento possui cinco vagas disponíveis e, em contato com a chefia via e-mail,
foi informado que o DMAI necessitará de dois monitores para a disciplina Cálculo I, dois para Vetores e Geometria Analítica e um monitor para Cálculo II nos semestres 2017.1 e 2017.2; no entanto, ele ressaltou a importância da participação dos conselheiros nesta discussão e, por isso, sugeriu o
ponto de pauta. Ele destacou que duas destas vagas serão renovadas, uma de Cálculo I e uma de Vetores e Geometria Analítica, que já têm monitores aprovados e atuantes desde os períodos 2016.1 e
2016.2; então, a discussão girou em torno das três vagas restantes. O Prof. Aislan Leal sugeriu que
uma das vagas seja destinada à disciplina Álgebra Linear I, que, segundo ele, apresentará demanda
para isso, ao invés de mais um monitor para Vetores. Já a Prof a. Viviane de Jesus sugeriu que uma
das vagas seja direcionada para a disciplina Estruturas Algébricas I. Sabendo-se que estas disciplinas serão ofertadas em semestres distintos, o Prof. Samuel sugeriu que umas das vagas seja destinada às disciplinas Álgebra Linear I (para 2017.1) e Estruturas Algébricas I (para 2017.2); neste caso,
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o aluno faria uma prova com os dois conteúdos, mas os conselheiros entenderam que isto dificulta ria a inscrição de candidatos com todos os requisitos necessários. O Prof. Murilo de Medeiros destacou que esta escolha deverá basear-se nas disciplinas onde há uma maior retenção de alunos. Além
disso, os professores Murilo e Samuel ressaltaram que, se estas vagas não forem preenchidas, correse o risco de perdê-las para outros Departamentos. Diante de todas as questões levantadas, o Prof.
Samuel sugeriu que as cincos vagas sejam assim distribuídas: três vagas para Cálculo I (uma delas
será renovada), uma para Vetores e Geometria Analítica (que será renovada) e uma para Cálculo II;
além disso, sugeriu definir os futuros orientadores dos monitores e informou que na proposta de
edital que ele enviou para DEAPE constam os nomes do Prof. Mateus Alegri para a disciplina Vetores, da Profa. Viviane para a disciplina de Cálculo I e o dele para a disciplina de Cálculo II, mas explicou que isso poderá ser alterado. O Prof. Alejandro Caicedo sugeriu que os orientadores sejam os
professores da disciplina nos semestres. Após toda a discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação
a abertura de vagas de monitoria para as disciplinas Cálculo I (2 vagas) e Cálculo II (1 vaga)
para os semestres 2017.1 e 2017.2. Aprovado, com sete votos a favor e quatro votos contra.
Item 9. O Prof. Mateus Alegri informou que fará um levantamento no LABMAT para saber quais
programas estão instalados nos computadores e quais precisarão ser instalados para o desenvolvimento das aulas e/ou atividades e colocou-se à disposição dos conselheiros para o que for necessário com relação ao laboratório. O Prof. Alejandro Caicedo levantou a questão do tipo de quadro que
os professores do DMAI acham mais adequado para as suas aulas, a fim de levar as sugestões para a
reunião de Conselho de Centro; a Profa. Viviane de Jesus sugeriu a compra de quadro de vidro fosco
ou branco, pois ela tem problemas respiratórios e também resolveria a questão da reflexão da luz. Já
o Prof. Samuel da Cruz sugeriu trocar o quadro de giz e o giz utilizado por outros de melhor qualidade (giz antialérgico, por exemplo), como já é feito em outras instituições. Sendo assim, o Prof.
Alejandro fez um levantamento de qual seria o quadro mais indicado e os conselheiros manifestaram-se da seguinte maneira: os professores Samuel, Marta Élid, Alejandro, Mateus e Aislan Leal
sugeriram quadros de giz de boa qualidade e giz colorido; já Murilo de Medeiros, Arlúcio da Cruz,
Teresa Cristina e as discentes Cyntian Verônica e Luana de Jesus sugeriram um quadro de boa qualidade, seja lá qual for o material; e a Prof a. Viviane manteve sua posição com quadro de vidro fosco ou quadro branco. O Prof. Alejandro informou que saiu o resultado de bolsas PRODAP e o
DMAI não foi contemplado com as bolsas solicitadas para o LABMAT e o LEPEM. Ele perguntou
se havia algum interessado para coordenar o pré-Cálculo 2017 e ninguém manifestou interesse naquele momento. O Prof. Murilo informou que alguns alunos o procuraram para saber o motivo da
mudança de horários de disciplinas que serão ofertadas no semestre 2017.1; o Prof. Aislan também
informou que os discentes reclamaram da troca de horários da disciplina Análise na Reta e o Prof.
Alejandro respondeu que as alterações foram necessárias naquele momento. Nada mais havendo a
tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezessete.
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5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 06/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 2 de junho de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 5a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 06/06/2017 (terça-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 4a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Concurso para professor substituto;
4. Comissão de estágio probatório do Professor Samuel Brito Silva;
5. Eleição para nova coordenação do LEPEM;
6. Alterações na oferta 2016.2;
7. Alterações na oferta 2017.1;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 06/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Concurso para professor substituto.
Data: 06/06/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Marta Élid
Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina
Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana
(Férias), Géssica de Jesus da Silva - Representante discente, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP), Samuel da Cruz Canevari (Aula na Graduação) e
Wagner Ferreira Santos (Afastado para doutorado – LNCC/RJ). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 4a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Concurso para professor
substituto. 4. Comissão de estágio probatório do professor Samuel Brito Silva. 5. Eleição para
nova coordenação do LEPEM. 6. Alterações na oferta 2016.2. 7. Alterações na oferta 2017.1.
8. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o Prof. Alejandro Caicedo informou que o Prof. Wagner
Ferreira entrou em contato para avisar que desistiria do doutorado e retornaria aos seus trabalhos no
DMAI; no entanto, antes disso, passaria por perícia médica para avaliar se o retorno seria recomendado. Diante disso, o Prof. Alejandro consultou os conselheiros sobre a manutenção do ponto de
pauta que discutiria a abertura de concurso para professor substituto e o Prof. Éder Mateus sugeriu
que o ponto fosse mantido, já que o Prof. Wagner ainda passaria por perícia. Assim, todos os conselheiros concordaram com a manutenção do ponto de pauta na reunião. Item 1. O Prof. Alejandro
Caicedo informou sobre a abertura do edital n o 02/2017 de monitoria, que disponibilizava duas vagas para monitoria da disciplina Cálculo I. Informou também sobre a abertura de edital para preenchimento de vagas voluntárias para monitores do Laboratório de Informática da Matemática (LABMAT). Ele ainda informou que recebeu e-mail da Divisão de Ações Inclusivas (DAIN) com um manual para auxiliar os servidores da UFS na interação com alunos portadores de deficiência e que o
repassaria para todos. Também foi aberto edital da FAPITEC para financiamento tanto de eventos
quanto de pesquisa. Informou que acontecerá o 'Arraiá' do Campus Itabaiana no dia 09 de junho de
2017, a partir das 16h, no espaço da vivência. Ele comunicou que o Programa de Atividade Docente
(PAD) está aberto no SIGAA para preenchimento no período de 05 a 30 de junho de 2017 e que os
mesmos deverão ser homologados em reunião até o dia 07 de julho de 2017. Também foi aberto
edital para concorrer à bolsas de iniciação científica pelo INCTmat – CNPq e as inscrições ocorrerão até o dia 15 de junho de 2017; o INCTmat também abriu edital para financiamento de eventos
no ano de 2017 e as inscrições acontecerão até o dia 19 de junho. O Prof. Alejandro também infor mou que no dia 17 de maio de 2017 ocorreu uma audiência entre o Ministério Público e a direção
do Campus Itabaiana para debater sobre a ação movida pelo Campus com relação à poluição sonora
nos seus arredores. Informou ainda que a Semana Acadêmico-Cultural da UFS ocorrerá no período
de 21 a 24 de novembro de 2017. Por fim, deu as boas-vindas ao novo professor efetivo do DMAI,
o Prof. Samuel Brito Silva. O Prof. Éder Mateus informou que a Comissão que organizará a X Se mana da Matemática (X SEMAT) decidiu que o evento ocorrerá na primeira semana do mês de dezembro/2017 e que já convidaram alguns pesquisadores para ministrar palestras; além disso, a Comissão submeterá o projeto da X SEMAT aos editais da FAPITEC e do INCTmat, com o intuito de
conseguir financiamento para o evento. O Prof. Murilo de Medeiros informou que estão em vigor
novas regras para submissão de eventos no SIGAA; além disso, informou que coordenará o PréCálculo em 2017. O Prof. Alan Almeida informou que foi publicado seu artigo “Stability of the inverted pendulum under external force acting on the pivot” na revista Advances in Differencial
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Equations and Control Processes, resultado de um trabalho de iniciação científica com o aluno
Robson Andrade de Jesus, patrocinado pelo INCTmat em 2011. Ele também informou que faz parte
de um projeto do INCTmat, em conformidade com o edital INCT-MCTI/CNPq/CAPES/FAPs n o
16/2014, processos CNPq no 465591/2014-0, sob a coordenação do professor Jacob Palis Júnior,
com vigência de 23 de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2022, na qualidade de orientador de
Bolsa de Iniciação Científica. Informou ainda que foi convidado para participar como revisor da
Mathematical Reviews e que já iniciou os trabalhos na revisão de um artigo. Por fim, informou que,
segundo a Procuradoria Federal, conforme consta no processo 23113.024435/2016-43, no qual o
Prof. Alan solicitou averiguação no procedimento adotado na licença capacitação da Profa. Marta
Élid, não houve vício na oferta 2016.1; após tomar ciência dessa informação, o Prof. Alan anexou
ao processo a sua posição diante dos fatos, salientando que o despacho da Procuradoria chancelou o
procedimento executado na referida licença capacitação e destacou que exigirá igual tratamento em
uma eventual solicitação de Licença Capacitação por parte dele. Além disso, informou aos conselheiros que, caso solicitem esse tipo de licença, este processo poderá embasar seus pedidos a fim de
exigir igual tratamento. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 4a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Como não houve nenhuma sugestão de alteração, a ata foi posta
em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs
em discussão a abertura de concurso para professor substituto, explicando que no último concurso
aberto para esse fim (Edital no 001/2017) apenas um dos dois candidatos aprovados assumiu o cargo; como haviam duas vagas a serem preenchidas, faz-se necessário abrir novo concurso para preenchimento da vaga ociosa. Assim, seria preciso definir a banca examinadora e o ponto da prova didática. Nesse momento, o Prof. Mateus Alegri chegou à reunião. O Prof. Alejandro sugeriu manter
o mesmo ponto do concurso anterior (Edital n o 001/2017), que seria 'Equação geral do 2o grau em
duas variáveis e cônicas'. Para participar da banca, candidataram-se os professores Aislan Leal,
Éder Mateus (Presidente), Viviane de Jesus e Samuel Brito (Suplente). Sem mais sugestões, o Prof.
Alejandro pôs em votação a banca examinadora deste concurso, composta pelos professores
Éder (Presidente), Aislan, Viviane e Samuel (Suplente), e o ponto da prova didática sendo a
'Equação geral do 2o grau em duas variáveis e cônicas'. Aprovado por unanimidade. Item 4. O
senhor presidente pôs em discussão a designação da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório
do Prof. Samuel Brito Silva. De acordo com a Resolução n o 55/2015/CONSU, a Comissão de Avaliação designada para avaliar o estágio probatório, bem como seu presidente, deve ser formada por
três professores de classe e titulação superior ou igual a do docente em estágio probatório e escolhida dentre os professores efetivos da unidade acadêmica de exercício do docente avaliado. Desse
modo, o Prof. Alejandro Caicedo sugeriu os nomes dos professores Éder Mateus, Mateus Alegri e
Rafael Neves para participar desta Comissão. Sem mais sugestões, o presidente pôs em votação os
nomes dos professores Éder, Mateus e Rafael para formar a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do Prof. Samuel. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o Prof. Alejandro
pôs em discussão a indicação do Presidente da Comissão e do orientador do plano de trabalho e o
Prof. Éder pôs seu nome à disposição. Sem mais candidatos, o Prof. Alejandro pôs em votação o
nome do professor Éder como Presidente/Preceptor da Comissão e orientador do plano de
trabalho do processo de Estágio Probatório do Prof. Samuel. Aprovado por unanimidade.
Item 5. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a eleição para nova coordenação do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática (LEPEM), visto que o mandato da atual coorde-
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nação encerrou no dia 11 de maio de 2017. O Prof. Alejandro sugeriu o nome do Prof. Rafael Neves
para assumir a coordenação e a Profa. Teresa Cristina mostrou interesse em assumir a vice-coordenação. Sem mais interessados, o Prof. Alejandro pôs em votação os nomes dos professores Rafael e Teresa para assumirem a coordenação e vice-coordenação do LEPEM, respectivamente.
Aprovado por unanimidade. Item 6. Ato contínuo, o senhor presidente pôs em discussão as alterações que ocorreram na oferta do semestre 2016.2. O Prof. Murilo de Medeiros perguntou se havia
a necessidade de aprovação destas alterações uma vez que o semestre já havia sido encerrado e o
Prof. Alejandro Caicedo informou que era importante que o conselho fosse informado e que chancelasse estas mudanças. Assim, o Prof. Alejandro informou que uma turma da disciplina Vetores e
Geometria Analítica, que havia sido iniciada pelo Prof. Wagner Ferreira (afastou-se para
doutorado), passou para a Profa. Marta Élid e foi finalizada pelo recém-contratado Prof. Rokenedy
Lima (substituto); uma turma da disciplina Matemática Básica, que também iniciou com o Prof.
Wagner, passou para o Prof. Alejandro e foi finalizada pelo recém-contratado Prof. Samuel Brito
(efetivo); uma disciplina do PROFMAT, iniciada pelo Prof. Wagner, foi finalizada pelo Prof. Alejandro; uma turma da disciplina Cálculo I, que iniciou com o Prof. Dayenne Halley (redistribuído),
foi finalizada pelo Prof. Rafael Neves; uma turma da disciplina Vetores e Geometria Analítica, iniciada pelo Prof. Halley, foi concluída pelo Prof. Samuel Brito. Além destas alterações, ele informou
sobre as que ocorreram com turmas das disciplinas Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) e Cálculo I, já previstas com o afastamento para capacitação do Prof. Éder Mateus; a de EDO iniciou
com o Prof. Arlúcio da Cruz e foi finalizada pelo Prof. Éder e a de Cálculo I foi iniciada pela Prof a.
Viviane de Jesus e finalizada pelo Prof. Éder. Após o exposto, o Prof. Alejandro pôs em votação
as alterações na oferta 2016.2. Aprovadas por unanimidade. Item 7. Em seguida, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão as alterações que ocorreram na oferta do semestre 2017.1. Ele informou que o Prof. Arlúcio da Cruz optou por ministrar uma disciplina optativa (Tópicos de Cálculo) neste semestre; definiu-se também que o Prof. Éder ministraria a disciplina Análise Matemática
no PROMAT; houve alteração nos horários das disciplinas Estágio Supervisionado em ensino de
Matemática I e III; o Prof. Samuel Brito ministrará aulas em duas turmas da disciplina Matemática
Financeira e uma turma de Matemática para o ensino Médio III; o Prof. Rokenedy Lima ficou encarregado de duas turmas de Cálculo Numérico I e uma de Probabilidade e Estatística e a disciplina
Matemática Básica ficará aguardando a chegada de professor. Além disso, o Prof. Alejandro informou que alguns discentes solicitaram a abertura de uma turma de Matemática para o ensino Médio
I, a fim de diminuir a retenção, e o Prof. Aislan Leal sugeriu não abrir esta turma uma vez que o departamento não conta com professor disponível para ministrar as aulas e a espera pela contratação
de um substituto prejudicaria a qualidade do curso, opinião corroborada pelo Prof. Alan almeida.
Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação as alterações ocorridas na oferta
2017.1. Aprovado por unanimidade. O Prof. Murilo de Medeiros perguntou sobre a oferta de uma
disciplina de verão (2016.4), Estruturas Algébricas II, que não passou pelo crivo do Conselho e o
Prof. Alejandro explicou que esta disciplina foi ofertada apenas para regularizar a situação de dois
alunos, Cyntian Verônica e Mateus Cunha, que não puderam se matricular no período regular por
ter ultrapassado o limite de créditos por semestre, mas cursaram a mesma em 2016.2; o Prof. Murilo
questionou a abertura de uma turma de verão com duas vagas apenas e o Prof. Alejandro informou
que isso foi feito apenas para formalizar a situação dos discentes na disciplina. Item 8. O Prof. Alan
Almeida enalteceu a atitude do diretor do Campus Itabaiana, Prof. Marcelo Alves, por ter tomado
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providências sobre a questão da poluição sonora nos arredores do Campus. Nada mais havendo a
tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao sexto dia do
mês de junho de dois mil e dezessete.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 30 de junho de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 6a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 04/07/2017 (terça-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 5a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Homologação dos Programas de Atividade Docente (PADs);
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de
Souza, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus
Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina
Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa,
Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Samuel da Cruz Canevari (Aula na
graduação). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 5 a Reunião Ordinária do Conselho
Departamental. 3. Homologação dos Programas de Atividade Docente (PADs). 4. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Éder Mateus informou que foi criada uma página na web para a X Semana da
Matemática (X SEMAT); ele ainda explicou que foi criado um domínio (semat-ita.ufs.br) dentro do
site da própria UFS e que poderá ser usado em qualquer SEMAT. O Prof. Murilo de Medeiros informou que o Pré-Cálculo acontecerá no período de 09 a 20 de outubro de 2017 e será direcionado,
preferencialmente, aos calouros dos diversos cursos do Campus. A Profa. Teresa Cristina informou
que o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática (LEPEM) conta com três monitoras voluntárias (Géssica de Jesus, Mayara Barbosa e Luana de Jesus). O Prof. Mateus Alegri informou que o Laboratório de Informática da Matemática (LABMAT) também conta com monitores
voluntários nos três turnos. O Prof. Samuel Brito informou que a Secretaria de Educação do Município de Itabaiana entrou em contato com a direção do Campus e solicitou que fosse firmada uma
parceria entre eles e o Campus para discutir questões relacionadas à Prova Brasil; a direção, por sua
vez, entrou em contato com o chefe do DMAI para que indicasse docentes que pudessem trabalhar
com os professores da educação básica para esse fim. Assim, o Prof. Alejandro Caicedo indicou os
professores Samuel Brito e Rafael Neves, que trabalharão com eles durante dois meses. O Prof.
Alejandro informou que, das três vagas abertas para monitoria no DMAI (2 para Cálculo I e 1 para
Cálculo II), apenas a vaga para monitoria da disciplina Cálculo II foi preenchida. Informou também
que foi lançado o Edital no 21/2017/PROGRAD, que trata da regularização do vínculo acadêmico
na UFS; dada a importância desta questão, ele solicitou ampla divulgação entre os alunos a fim de
evitar transtornos futuros pela desinformação sobre os prazos que constam no edital. Ele também
enviou este edital via SIGAA e e-mail aos estudantes. Informou ainda que o Projeto Pedagógico do
curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho já foi apreciado no Conselho de Coordenação de Cursos do Campus, voltou ao DMAI para ajustes e seguirá novamente para
o Conselho do Campus após consertos; além disso, agradeceu a todos que colaboraram para a elaboração do mesmo. O Prof. Alejandro também informou que na última reunião do Conselho de
Centro houve uma votação para definir se no terreno anexo ao Campus, que foi doado pela Prefeitura Municipal de Itabaiana, seria construído um Centro de Formação de Professores; para isso acontecer, a direção do Campus juntamente com a reitoria buscariam recursos por meio de parcerias com
políticos (emendas parlamentares). O resultado da votação foi favorável à Criação do Centro de
Formação de Professores. Outra votação foi sobre a cessão de um espaço para construção de uma
sede da ADUFS (Associação dos docentes da UFS) no Campus Itabaiana, que também foi aprovado
pelo Conselho de Centro. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 5 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. Ato
contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs)
dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana. Inicialmente, ele apresentou os PADs
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dos afastados, como o Prof. Ricardo Nicasso (Doutorado), e dos substitutos, Prof a. Cristiele de Santana e Prof. Rokenedy Lima; no PAD deste último, o Prof. Alejandro destacou que houve uma troca
de disciplinas e o Prof. Rokenedy ministrará em 2017.1 as disciplinas Matemática Básica, Cálculo
III e Probabilidade e Estatística. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação estes
PADs. Aprovados por unanimidade. Os PADs dos professores Aislan Leal, Alan Almeida, Alejandro, Arlúcio da Cruz, Éder Mateus, Marta Élid, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros, Rafael Neves, Samuel Brito, Samuel da Cruz, Teresa Cristina e Viviane de Jesus foram exibidos e, após breve
discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação todos eles. Aprovados por unanimidade. O PAD
do Prof. Wagner Ferreira foi apresentado, com destaque para as disciplinas que ele ministrará em
2017.1 (duas turmas de Cálculo Numérico I e uma turma de Matemática para o Ensino Médio I)
após remanejamento. Além disso, o Prof. Wagner explicou que o Projeto de ensino incluso no seu
PAD passará na próxima reunião do Conselho para apreciação, já que não houve tempo hábil para
isso antes, e fez um breve resumo do que se trata. Após exibição, o Prof. Alejandro pôs em votação o PAD do Prof. Wagner, que foi aprovado por unanimidade. Item 4. O Prof. Alejandro Caicedo destacou que os laboratórios vinculados ao DMAI (LABMAT e LEPEM) possuem docentes
responsáveis pelos mesmos e, por isso, as solicitações relacionadas à eles devem ser diretamente encaminhadas aos seus respectivos coordenadores, ao invés de enviar para secretaria/chefia. Além disso, solicitou aos docentes que, caso precisem de algo relacionado à chefia, entrem em contato direto
com ele, ao invés de intermediar via secretaria. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quarto dia do mês de julho de dois mil e
dezessete.
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7ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 01/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 28 de julho de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 7a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 01/08/2017 (terça-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 6a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Apreciação de Ad Referendum pela alteração na equipe executora do projeto de
extensão intitulado 'Contribuindo com o ensino de matemática do ensino fundamental
das escolas públicas de Itabaiana/Se: um enfoque voltado à OBMEP';
4. Plano quinquenal;
5. Eleição para representante docente do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos;
6. Apreciação do 1o plano de trabalho do professor em estágio probatório Samuel Brito
Silva;
7. Apreciação do 2o plano de trabalho da professora em estágio probatório Viviane de
Jesus Lisboa Aquino;
8. Apreciação das alterações nos Programas de Atividade Docente (PADs) dos
professores Rafael Neves, Samuel Brito e Teresa Cristina;
9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o Projeto de
Ensino 'Softwares computacionais aplicados à matemática', do Prof. Wagner Ferreira;
10. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o Projeto de Ensino
'Edição de Livros de Matemática', do Prof. Mateus Alegri;
11. O que ocorrer.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus
da Silva (Representante discente), Mateus Alegri, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria,
Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Éder Mateus de Souza (Licença Paternidade), Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade), Murilo de
Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado –
PUC/SP) e Samuel da Cruz Canevari (Aula na graduação). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da
Ata da 6a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Apreciação de Ad Referendum
pela alteração na equipe executora do projeto de extensão intitulado 'Contribuindo com o ensino de matemática do ensino fundamental das escolas públicas de Itabaiana/Se: um enfoque
voltado à OBMEP'. 4. Plano Quinquenal. 5. Eleição para representante docente do DMAI no
Conselho de Coordenação de Cursos. 6. Apreciação do 1 o plano de trabalho do professor em
estágio probatório Samuel Brito Silva. 7. Apreciação do 2 o plano de trabalho da professora
em estágio probatório Viviane de Jesus Lisboa Aquino. 8. Apreciação das alterações nos Programas de Atividade Docente (PADs) dos Professores Rafael Neves, Samuel Brito e Teresa
Cristina. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o Projeto de
Ensino 'Softwares computacionais aplicados à matemática', do Prof. Wagner Ferreira. 10.
Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o Projeto de Ensino 'Edição
de Livros de Matemática', do Prof. Mateus Alegri. 11. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Alejandro Caicedo informou que a Semana Acadêmico-Cultural (SEMAC) da UFS será realizada no período de 20 a 24 de novembro do corrente ano. Informou também que já foram renovados os contratos dos motoristas do Campus Itabaiana, ressaltando que eles poderão fazer viagens interestaduais e
que possuem um cartão/crédito destinado ao abastecimento dos carros. Informou ainda que neste
mês a UFS receberá a visita do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ele informou que a OCMEA será realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2017 e, além disso, informou que haverá o Exa me Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) no dia 26 de novembro. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 6 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do Ad Referendum, de 24 de julho de 2017, pela alteração na equipe executora do
projeto de extensão intitulado 'Contribuindo com o ensino de matemática do ensino fundamental
das escolas públicas de Itabaiana/Se: um enfoque voltado à OBMEP', já aprovado em reunião no
dia 17 de maio de 2016; a nova equipe será composta pelo Prof. Me. Samuel Brito Silva (Coordenador), pelo Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari (Coordenador Adjunto) e pelo Prof. Dr. Rafael Neves
Almeida (Colaborador). A carga horária destinada pelo coordenador ao projeto será de 10 horas/semanais e os demais membros dedicarão 7 horas/semanais ao mesmo. O Prof. Alejandro explicou
que a mudança, sugerida pelo antigo coordenador, o Prof. Samuel da Cruz, se deu devido ao fato do
Prof. Samuel Brito já ter experiência em trabalhar com alunos visando a OBMEP. Diante disso, a
Profa. Teresa Cristina sugeriu prorrogação do projeto para o ano de 2018, uma vez que a execução
do mesmo está iniciando neste momento. Sendo assim, o Prof. Alejandro pôs em votação o Ad
Referendum, de 24 de julho de 2017, incluindo a prorrogação do projeto por um ano. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o senhor presidente iniciou a discussão sobre o Plano
Quinquenal (2017 a 2021) do Departamento de Matemática de Itabaiana. Atualmente, os professo
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

res Murilo de Medeiros e Wagner Ferreira, que são mestres, teriam prioridade no afastamento para
doutorado nos próximos cinco anos; no entanto, eles não se manifestaram com relação ao afasta
mento; os professores Samuel Brito e Viviane de Jesus, que também só possuem mestrado, não se
manifestaram pois estão em estágio probatório. O Prof. Ricardo Nicasso continua afastado desde
2015 para doutorado. O Prof. Alejandro sugeriu que seja mantido o plano anterior (aprovado em
2016), onde consta a intenção de afastamentos para pósdoutorado de 2017 até 2021, sem especifi
cação de professor, garantindo uma vaga por ano, caso alguém não saia para doutorado. A intenção
de se afastar para pósdoutorado a partir de 2019 dos professores Samuel da Cruz e Marta Élid foi
mantida e o Prof. Aislan Leal manifestou interesse em se afastar para pósdoutorado a partir de
2018. No tocante à licença capacitação, ficou mantido o interesse do Prof. Alejandro Caicedo em se
afastar para capacitação em 2019 e, conforme aprovação anterior, também mantevese a proposta de
deixar duas vagas por ano para licença capacitação. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs
em votação o Plano Quinquenal (2017 a 2021) do DMAI, conforme apresentado. Aprovado
por unanimidade. Item 5. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a eleição para representante docente do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos do Campus. Ele explicou que, com a
saída da Profa. Marta Élid deste Conselho, faz-se necessário indicar um novo representante. Após
leitura do Regimento Geral da UFS, os conselheiros entenderam que esta escolha deveria ser feita
pelo Colegiado do curso. Desse modo, o Prof. Alejandro sugeriu a retirada do ponto da reunião e
posterior encaminhamento ao Colegiado; todos os conselheiros foram favoráveis à retirada do ponto. Item 6. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão o plano de trabalho do professor em está
gio probatório, Samuel Brito Silva, informando que o Prof. Éder Mateus (Preceptor), apesar de estar
de licença paternidade, repassouo ao Departamento para análise. Ele explicou que o plano do pro
fessor está de acordo com a Resolução no 55/2015/CONSU, que estabelece que o docente em está
gio probatório deve apresentar um plano de trabalho que será apreciado pelo Conselho Departamen
tal e englobará as atividades desenvolvidas em cada ano do estágio. Nas três partes do plano apre
sentado, que englobam os períodos de 12/04/17 a 11/04/18 (1 a avaliação – 1o ao 12o mês), de
12/04/18 a 11/04/19 (2a avaliação – 13o a 24o mês) e de 12/04/19 a 11/04/20 (3a avaliação – 25o ao
36o mês), foram programadas 28 horas/semanais para atividades de ensino, 4 horas/semanais para
atividades de pesquisa, 7 horas/semanais para atividades específicas de extensão e 1 hora/semanal
para atividades administrativas e de representação. Após explanação, o Prof. Alejandro pôs em vo
tação o plano de trabalho do professor em estágio probatório, Samuel Brito. Aprovado por
unanimidade. Item 7. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a segunda parte
do plano de trabalho da professora em estágio probatório, Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ele ex
plicou que o plano da professora também está de acordo com a Resolução no 55/2015/CONSU, que
estabelece que o docente em estágio probatório deve apresentar um plano de trabalho que será apre
ciado pelo Conselho Departamental e englobará as atividades desenvolvidas em cada ano do está
gio. A parte apresentada engloba o período de 07/07/17 a 06/07/18 (2 a avaliação – 13o ao 24o mês),
onde foram programadas 28 horas/semanais para atividades de ensino, 6 horas/semanais para ativi
dades de pesquisa, 2 horas/semanais para atividades específicas de extensão e 4 horas/semanais para
atividades administrativas e de representação. Após explanação, o Prof. Alejandro pôs em votação
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a segunda parte do plano de trabalho da professora em estágio probatório, Viviane de Jesus.
Aprovada por unanimidade. Item 8. Em seguida, o senhor presidente pôs em discussão as alterações feitas nos Programas de Atividade Docente (PADs) dos professores Rafael Neves, Samuel Brito e Teresa Cristina. Ele explicou que, com a licença maternidade da Prof a. Marta Élid, os professores Rafael e Teresa dividiram a carga horária da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática III, ficando cada um com 10 alunos e aumento de 4 horas na suas cargas horárias semanais. No caso do Prof. Samuel, houve a inclusão dos Projetos de extensão 'Juntos para a Prova Bra sil' e 'OBMEP nas escolas de Itabaiana'. Após breve discussão, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em
votação as alterações nos PADs dos professores Rafael, Samuel e Teresa. Aprovadas por unanimidade. Item 9. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Murilo
de Medeiros sobre o Projeto de Ensino 'Softwares computacionais aplicados à matemática', do Prof.
Wagner Ferreira. No entanto, como o Prof. Murilo não encaminhou o parecer ao DMAI para apreciação nesta reunião, o Prof. Alejandro sugeriu a retirada do ponto e todos os conselheiros concordaram com a sugestão. Item 10. O senhor presidente pôs em discussão o parecer emitido pela Prof a.
Viviane de Jesus sobre o Projeto de Ensino 'Edição de livros de Matemática', do Prof. Mateus Alegri, passando a palavra para a docente. Com a palavra, ela relatou que sugeriu modificações no Projeto e, por isso, só emitirá parecer após as alterações; sendo assim, o presidente sugeriu a retirada do
ponto da reunião e os conselheiros foram favoráveis à retirada. Item 11. O Prof. Alejandro Caicedo
reforçou que haverá o ENADE em novembro de 2017 e, como este exame também mede a qualidade dos cursos de graduação, sugeriu que seja formada uma equipe a fim de preparar os alunos inscritos (cerca de 40 alunos); os professores Wagner Ferreira, Mateus Alegri e Samuel Brito mostraram interesse em trabalhar com esse discentes. O Prof. Wagner informou que coordenará o ciclo de
Seminários do DMAI e, quem tiver interesse em ministrar alguma palestra, é só informá-lo com antecedência; a priori, os seminários ocorrerão às sextas-feiras, pela manhã, até o final do semestre
2017.1. A Profa. Teresa Cristina informou que as monitoras do LEPEM (Géssica, Mayara e Luana)
estão, em parceria com professores da rede pública de ensino, trazendo alunos destas instituições
para trabalhar conteúdos da matemática com os materiais do Laboratório. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao primeiro dia do
mês de agosto de dois mil e dezessete.
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2ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 22/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 21 de agosto de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 2a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 22/08/2017 (terça-feira) às 09:00h na
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, do Campus Prof. Alberto Carvalho,
para tratar dos seguintes assuntos:
1. Apreciação de Ad Referendum pela aprovação da banca examinadora para concurso
público para professor substituto do DMAI;
2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o Projeto de
Ensino 'Softwares computacionais aplicados à matemática', do Prof. Wagner Ferreira;
3. Oferta 2017.2.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Éder Mateus de Souza, LanaThaís Santos Silva (Representante discente
– Suplente), Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus (Licença
Maternidade), Mateus Alegri (Consulta médica), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para cursar
Doutorado – PUC/SP) e Samuel da Cruz Canevari (Aula na graduação). Pauta: 1. Apreciação de
Ad Referendum pela aprovação da banca examinadora para concurso público para professor
substituto do DMAI. 2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o
Projeto de Ensino 'Softwares computacionais aplicados à matemática', do Prof. Wagner Ferreira. 3. Oferta 2017.2. Item 1. O Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do Ad Referendum,
de 04 de agosto de 2017, pela aprovação da banca examinadora para o concurso público para professor substituto deste departamento - Matéria de Ensino: Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado, Disciplinas: Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, Metodologia do Ensino
de Matemática e Matemática Básica – que será composta pelos professores Dra. Teresa Cristina Etcheverria (Presidente), Dr. Rafael Neves Almeida, Ma. Viviane de Jesus Lisboa Aquino, Me. Wagner Ferreira Santos (suplente). A Banca Examinadora indicou o 'Ensino de Funções' como ponto da
prova didática deste concurso. O Prof. Alejandro também explicou que foi solicitada a abertura deste concurso devido à Licença Maternidade da Profa. Marta Élid. Após isso, ele pôs em votação o
Ad Referendum, de 04 de agosto de 2017. Aprovado por unanimidade. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o Projeto de Ensino
intitulado “Softwares computacionais aplicados à matemática”, coordenado pelo Prof. Wagner Ferreira, passando a palavra para o Prof. Murilo. Com a palavra, ele relatou que a proposta está estruturada em módulos, onde há o intuito de trabalhar com cerca de 10 alunos/módulo e destacou que não
há pré-requisitos para participação, podendo ser discentes de semestres variados dos cursos de Matemática e Física. Terá duração de um ano (dois semestres letivos) e, segundo ele, os
minicursos/módulos com ênfase em tecnologia para os alunos de licenciatura em matemática e física se caracteriza numa atitude positiva e benéfica; segundo o proponente do projeto, a proposta deverá ser executada no Laboratório de Informática do Departamento de Matemática (LABMAT). O
Prof. Wagner explicou que a abertura dos módulos ficará condicionada à demanda. Assim sendo, o
Prof. Murilo manifestou-se favorável à aprovação deste projeto. Após breve discussão, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Murilo sobre o projeto de ensino
“Softwares computacionais aplicados à matemática”, coordenado pelo Prof. Wagner. Aprovado por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo apresentou a sugestão de
oferta 2017.2 da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Álgebra Linear II (26T34) e Variáveis Complexas (246T12)); Prof. Alan Almeida (Cálculo I (2N34/46N12) e Cálculo III (24T56)); Prof. Alejandro (Cálculo II (246T56) e Matemática Básica (24N12)); Prof. Arlúcio da Cruz (Fundamentos de
Matemática (24T34) e Equações Diferenciais Ordinárias (2N12/46N34)); Prof. Éder Mateus (Vetores e Geometria Analítica (35T12), Geometria Analítica - PROFMAT (6T ou 6M) e Tópicos de
Matemática – PROFMAT (6T ou 6M)); Prof. Mateus Alegri (Cálculo I (246T56) e Matemática
para o Ensino Médio III (46T34)); Prof. Murilo de Medeiros (Introdução à Estatística (24T34) e
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

(24N12), Matemática Básica (23T56) e Tópicos de Matemática Aplicada); Prof. Rafael Neves/Éder
(Vetores e Geometria Analítica (35T56)) e Rafael/Teresa (Laboratório de Ensino de Matemática
(246T12)); Prof. Samuel Brito (Estruturas Algébricas I (246T34) e Aritmética - PROFMAT (6T ou
6M)); Prof. Samuel da Cruz (Geometria Euclidiana Plana (24T12) e Equações Diferenciais Ordinárias (246T34)); Profa. Teresa Cristina (Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II
(2M1234/3T1234/3M12)); Profa. Viviane de Jesus (Matemática para o Ensino Médio I (46T34) e
Metodologia do Ensino de Matemática (246T12)); Prof. Wagner Ferreira (Cálculo I (246T12), Matemática Básica (2N34/4N12) e Geometria – PROFMAT (6M ou 6T)); Profa. Cristiele de Santana
(Cálculo I (246M12) e (246M34)); Rokenedy Lima (Cálculo III (3N34/5N12), Vetores e Geometria
Analítica (3N12/5N34) e Matemática Básica (45T56)); Professor substituto da Prof a. Marta Élid
(Cálculo I (246T12) e Fundamentos de Matemática para Química (246T34)). O Prof. Alejandro
destacou que os professores Éder e Teresa assumirão, neste semestre, os encargos acadêmicos decorrentes da liberação para a capacitação do Prof. Rafael, conforme registrado em ata. O Prof. Alan
ressaltou o fato de o nome do Prof. Rafael constar na proposta de oferta, mesmo liberado para licença capacitação; segundo ele, esta é a forma correta de proposta de oferta nestes casos, o que não
aconteceu na proposta do semestre 2016.1, quando da liberação da Prof a. Marta Élid para capacitação, onde não constava o nome da docente. Após breve discussão, o senhor presidente pôs em
votação a oferta 2017.2. Aprovada com um voto contra do Prof. Alan, que justificou dizendo
que houve incoerência entre as propostas dos semestres 2016.1 e 2017.2. Nada mais havendo a
tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezessete.
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8ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 19/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 15 de setembro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 8a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 19/09/2017 (terça-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 7a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Apreciação da Ata da 2a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental;
4. Apreciação de Ad Referendum pela homologação da ação de extensão intitulada
'Matemática recreativa', coordenada pelo Prof. Samuel da Cruz;
5. Apreciação de Ad Referendum pela aprovação da alteração de membros da banca
examinadora para o concurso público para professor substituto deste departamento
(Edital no 015/2017);
6. Homologação do resultado final do concurso para professor substituto do DMAI
(Edital no 015/2017);
7. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o Projeto de Ensino
'Edição de Livros de Matemática', do Prof. Mateus Alegri;
8. Autorização para a participação do Prof. Arlúcio da Cruz em projeto de pesquisa;
9. Solicitação de oferta da disciplina Álgebra Linear I para o semestre 2017.2;
10. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 08a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação do resultado final do concurso para professor substituto do DMAI
(Edital no 015/2017).
Data: 19/09/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Cyntian Verônica
dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros
Sampaio, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes, Arlúcio da Cruz Viana, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade),
Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Samuel da
Cruz Canevari (Aula na graduação). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 7a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Apreciação da Ata da 2 a Reunião Extraordinária do
Conselho Departamental. 4. Apreciação de ad referendum pela homologação da ação de extensão intitulada 'Matemática recreativa', coordenada pelo Prof. Samuel da Cruz. 5. Apreciação
de ad referendum pela pela aprovação da alteração de membros da banca examinadora para o
concurso público para professor substituto deste departamento (Edital n o 015/2017). 6. Homologação do resultado final do concurso para professor substituto do DMAI (Edital n o
015/2017). 7. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o Projeto de
Ensino 'Edição de Livros de Matemática', do Prof. Mateus Alegri. 8. Autorização para participação do Prof. Arlúcio da Cruz em projeto de pesquisa. 9. Solicitação de oferta da disciplina
Álgebra Linear I para o semestre 2017.2. 10. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Éder Mateus informou que a X Semana da Matemática (X SEMAT) acontecerá no período de 06 a 08 de dezembro de
2017 e as inscrições para ministrar minicursos e para apresentação de comunicação oral irão até o
dia 22 de outubro; além disso, ele enfatizou que haverão apresentações do PIBID no dia 06-12, no
turno matutino. Ele também informou que a Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática (ReviSeM) conseguiu Qualis B2 na área de Ensino. O Prof. Samuel Brito informou que a parte
presencial da ação de extensão 'Juntos para a Prova Brasil', na qual participou em parceria com o
Prof. Rafael Neves, foi encerrada, apresentando saldo positivo; já a parte online, focada no fornecimento de material (banco de questões) aos professores da rede básica municipal para trabalharem
com os seus alunos os conteúdos da Prova Brasil, está cerca de 70% concluída. O Prof. Murilo de
Medeiros informou que o Pré-Cálculo acontecerá no período de 09 a 20 de outubro de 2017 e as
inscrições estarão abertas até o dia 30 de setembro; ele informou também que, até o momento, contava com três monitores e que estava aguardando a confirmação de outros alunos para monitoria do
curso. O Prof. Alejandro Caicedo solicitou ao Prof. Murilo que os certificados do curso sejam entregues aos alunos no último dia do evento. O Prof. Alejandro informou que haverá eleição para escolha do chefe e subchefe do DMAI para os próximos dois anos. Item 2. O senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 7a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 2 a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 4.
Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do ad referendum, de 22 de agosto de
2017, pela homologação da ação de extensão intitulada 'Matemática recreativa', coordenada pelo
Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari, que será realizada durante a IV Semana Acadêmico-Cultural da
UFS (IV SEMAC). Ele explicou que, como havia prazo para homologação das atividades que serão
desenvolvidas na IV SEMAC, foi necessário lançar mão do ad referendum para liberar a ação de
extensão do Prof. Samuel no SIGAA. Sem discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação o ad refe-
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rendum, de 22 de agosto de 2017. Aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do ad referendum, de 04 de setembro de 2017, pela aprovação
da alteração de membros da banca examinadora para o concurso público para professor substituto
deste departamento (Edital no 015/2017), Matéria de Ensino: Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado, Disciplinas: Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, Metodologia do
Ensino de Matemática e Matemática Básica, em virtude da impossibilidade da participação dos professores Rafael Neves Almeida e Wagner Ferreira Santos. Assim, a banca passou a ser composta
pelos professores Teresa Cristina Etcheverria (Presidente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino, Éder
Mateus de Souza e Alejandro Caicedo Roque (Suplente). Após explicação, o Prof. Alejandro pôs
em votação o ad referendum, de 04 de setembro de 2017. Aprovado por unanimidade. Item 6.
O senhor presidente pôs em discussão o resultado final do concurso para professor substituto do
DMAI (Edital no 015/2017), passando a palavra para a Prof a. Teresa Cristina, presidente da Banca
Examinadora. Com a palavra, ela ressaltou que os candidatos que participaram do concurso estavam
bem preparados para o certame. Ela também relatou que participaram do concurso os candidatos
Florisval Santana Filho, Jadson de Souza Conceição, João Rafael Lisboa Santos, Paulo Victor
Silva Menezes e Simone Silva da Fonseca, que se apresentaram às 7h30 no local indicado para
agendamento da prova didática. Os demais candidatos inscritos não compareceram e, portanto, foram eliminados do concurso. O candidato Florisval Santana Filho realizou a prova didática e obteve nota inferior a 70,0 pontos, sendo, portanto, eliminado do concurso conforme parágrafo 4 o, Art.
19, da Resolução no 35/2016/CONSU. Os candidatos aprovados foram Paulo Victor Silva Menezes, nota 95,00 (noventa e cinco pontos) na prova didática e nota 31,40 (trinta e um pontos e quarenta centésimos) na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 69,56 (sessenta e
nove pontos e cinquenta e seis centésimos), Simone Silva da Fonseca, nota 80,00 (oitenta pontos)
na prova didática e nota 48,40 (quarenta e oito pontos e quarenta centésimos) na prova de títulos,
classificada com média geral ponderada de 67,36 (sessenta e sete pontos e trinta e seis centésimo),
João Rafael Lisboa Santos, nota 85,00 (oitenta e cinco pontos) na prova didática e nota 9,60 (nove
pontos e sessenta centésimos) na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 54,84
(cinquenta e quatro pontos e oitenta e quatro centésimos) e Jadson de Souza Conceição, nota
71,67 (setenta e um pontos e sessenta e sete centésimos) na prova didática e nota 9,00 (nove pontos)
na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 46,60 (quarenta e seis pontos e sessenta centésimos). Após explanação, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação o Relatório final
do concurso para professor substituto do DMAI, Edital n o 015/2017. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão o parecer emitido pela prof a. Viviane de
Jesus sobre o Projeto de Ensino intitulado “Edição de livros de matemática”, do Prof. Mateus Ale gri, passando a palavra para a docente. Com a palavra, ela relembrou que solicitou ao professor que
fizesse alguns ajustes no projeto inicial; com as alterações feitas, ela emitiu parecer, relatando que,
após análise do projeto, chegou à conclusão de que a abordagem do conteúdo será realizada de uma
forma que não acontece em outros livros em língua portuguesa sobre o assunto, de que é importante
para o desenvolvimento da comunidade acadêmica da UFS a produção e a elaboração de livros, e,
como a elaboração de um livro demanda tempo e dedicação, o prazo de 36 meses para o desenvolvimento da atividade está adequado. Sendo assim, ela emitiu parecer favorável à aprovação do referido projeto nos termos apresentados. Após explanação, o Presidente pôs em votação o parecer
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emitido pela Profa. Viviane sobre o Projeto de Ensino “Edição de livros de matemática”, do
Prof. Mateus. Aprovado por unanimidade. Item 8. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs
em discussão a solicitação do Prof. Arlúcio da Cruz para participar do Projeto de Pesquisa 'Análisis
cualitativo y propriedades asintóticas de soluciones de ecuaciones de evolución no locales', explicando que o Prof. Arlúcio foi convidado pelo Prof. Juan Carlos Pozo (Universidad De La Fronteira
- Chile) para, juntamente com os professores Rodrigo Ponce (Universidad de Talca – Chile), Felipe
Plobete (Universidad Austral de Chile) e Mahamadi Warma (Universidad de Puerto Rico), criarem
uma rede de contato entre jovens pesquisadores. O Projeto será financiado pela Comisión Nacional
de Investigatión Científica y Tecnológica (CONICYT), Chile, e, depois de finalizado, a equipe organizará um congresso a fim de apresentar os resultados obtidos. Após explicação, o Prof. Alejandro pôs em votação a autorização para participação do Prof. Arlúcio no Projeto acima mencionado. Aprovado por unanimidade. Item 9. Em seguida, o senhor presidente pôs em discussão a
solicitação de oferta da disciplina Álgebra Linear I no semestre 2017.2, explicando que alguns alunos o procuraram pedindo que a disciplina fosse ofertada neste período pois haviam prováveis concludentes; no entanto, ele ressaltou que naquele momento não seria possível pois não havia docentes com carga horária disponível, sugerindo que, para casos específicos, fosse solicitado ensino individual. Mesmo assim, ele perguntou se alguém estaria interessado em ministrar a disciplina em
2017.2 e o Prof. Murilo de Medeiros se dispôs, enfatizando que só poderia nos horários das terças,
das 15h às 17h, e quartas, das 17h às 19h. O Prof. Samuel Brito manifestou estranheza à solicitação,
uma vez que alguns alunos matriculados em 2017.1 na mesma disciplina já solicitavam abertura de
turma em 2017.2 e o Prof. Wagner Ferreira ainda destacou que se trata de um componente curricular do 2o período do curso. Sem mais interessados, o presidente pôs em votação a oferta da disciplina Álgebra Linear I no semestre 2017.2, com o Prof. Murilo, nas terças, das 15 às 17, e nas
quartas, das 17h às 19h. Aprovado, com os votos contrários dos professores Alan Almeida e
Samuel Brito. Item 10. O Prof. Éder Mateus parabenizou o Prof. Aislan Leal pela conclusão do
doutorado em setembro de 2017. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a
presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezessete.
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3ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 26/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 25 de setembro de 2017)

Convocamos Vossa Senhoria para 3a Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 26/09/2017 (terça-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Eleição para chefe e subchefe do DMAI.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição para chefe e subchefe do DMAI.
Data: 26/09/2017
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Alejandro
Caicedo Roque, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus
da Silva (Representante discente), Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Samuel da Cruz Canevari, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Éder Mateus de Souza (Participação em banca de concurso), Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para cursar Doutorado – PUC/SP). Pauta única: Eleição para chefe e subchefe do DMAI. Item único. O Prof. Alejandro Caicedo informou que o mandato da atual chefia
do DMAI encerrará no dia 06/11/2017, sendo necessário eleger o chefe e subchefe para os próximos
dois anos. Assim, após fazer a leitura dos artigos do Estatuto da UFS que tratam da eleição da che fia departamental, iniciou os trabalhos para escolha dos mesmos. O Prof. Arlúcio da Cruz chegou
minutos depois de iniciada a reunião, durante a leitura do Estatuto. VOTAÇÃO PARA CHEFE.
Eleição do primeiro nome da lista tríplice para chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 14
(catorze) Conselheiros, sendo 11 (onze) votos válidos, 2 (dois) votos nulos e 1 (um) voto em branco. Resultado: Samuel da Cruz Canevari – 6 (seis) votos, Viviane de Jesus Lisboa Aquino – 2 (dois)
votos, Murilo de Medeiros Sampaio – 1 (um) voto, Teresa cristina Etcheverria – 1 (um) voto e
Wagner Ferreira Santos – 1 (um) voto. Não sendo alcançada a maioria absoluta, procedeu-se à nova
votação e novo escrutínio. Antes da apuração dos votos deste escrutínio, o Prof. Alan Almeida deixou a reunião e não mais retornou. Eleição do primeiro nome da lista tríplice para chefe. SEGUNDO ESCRUTÍNIO: Votaram 13 (treze) Conselheiros, sendo 13 (treze) votos válidos. Resultado: Samuel da Cruz Canevari – 10 (dez) votos, Aislan Leal Fontes – 1 (um) voto, Murilo de Medeiros Sampaio – 1 (um) voto e Teresa cristina Etcheverria – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Samuel da Cruz Canevari como o primeiro nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 13 (treze) Conselheiros, sendo 12 (doze) votos válidos e 1 (um) voto em
branco. Resultado: Rafael Neves Almeida – 10 (dez) votos, Aislan Leal Fontes – 1 (um) voto e Teresa Cristina Etcheverria – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Rafael Neves Almeida
como o segundo nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. O Prof. Aislan
deixou a reunião antes da apuração deste escrutínio e não mais retornou. Eleição do terceiro nome
da lista tríplice para Chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 12 (doze) Conselheiros, sendo
12 (doze) votos válidos. Resultado: Murilo de Medeiros Sampaio – 10 (dez) votos, Alejandro Caicedo Roque – 1 (um) voto e Teresa Cristina Etcheverria – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Murilo de Medeiros Sampaio como o terceiro nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. VOTAÇÃO PARA SUBCHEFE. Eleição do primeiro nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 12 (doze) Conselheiros, sendo 12
(doze) votos válidos. Resultado: Murilo de Medeiros Sampaio – 6 (seis) votos, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino – 4 (quatro) votos, Mateus Alegri – 1 (um) voto e Teresa Cristina Etcheverria – 1
(um) voto. Não sendo alcançada a maioria absoluta, procedeu-se à nova votação e novo escrutínio.
Eleição do primeiro nome da lista tríplice para Subchefe. SEGUNDO ESCRUTÍNIO: Votaram
12 (doze) Conselheiros, sendo 12 (doze) votos válidos. Resultado: Murilo de Medeiros Sampaio – 9
(nove) votos, Alejandro Caicedo Roque – 1 (um) voto, Viviane de Jesus Lisboa Aquino – 1 (um)
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voto e Wagner Ferreira Santos – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Murilo de Medeiros Sampaio como o primeiro nome da lista tríplice para Subchefe do Departamento de Matemática. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 12 (doze) Conselheiros, sendo 12 (doze) votos válidos. Resultado: Viviane de Jesus Lisboa
Aquino – 9 (nove) votos, Teresa Cristina Etcheverria – 2 (dois) votos e Arlúcio da Cruz Viana – 1
(um) voto. Proclamou-se eleita a Professora Viviane de Jesus Lisboa Aquino como o segundo
nome da lista tríplice para Subchefe do Departamento de Matemática. Eleição do terceiro nome da
lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 12 (doze) Conselheiros, sendo
12 (doze) votos válidos. Resultado: Alejandro Caicedo Roque – 10 (dez) votos, Samuel Brito Silva
– 1 (um) voto e Teresa Cristina Etcheverria – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Alejandro Caicedo Roque como o terceiro nome da lista tríplice para Subchefe do Departamento de Matemática. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezessete.
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9ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 09/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 07 de novembro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 9a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 09/11/2017 (quinta-feira) às 09:00h na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 8a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Alteração da oferta 2017.2;
4. Solicitação de autorização para a Profa. Teresa Cristina compor o corpo docente do
Mestrado Profissional em Educação – PROFEDU (Memorando no 70/2017/DEDI);
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o Projeto 'Ferramenta
Didática Virtual para o tratamento da Informação', do Prof. Murilo de Medeiros;
6. Coordenação PIBID (Licença capacitação do Prof. Rafael Neves);
7. Relatório do Pré-Cálculo 2017;
8. Calendário de reuniões do DMAI;
9. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Luana de Jesus Santos Santana (Representante discente – Suplente),
Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnico-administrativo), Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e
Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade), Rafael Neves Almeida (Férias) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado –
PUC/SP). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 8a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Alteração da oferta 2017.2. 4. Solicitação de autorização para a Prof a. Teresa
Cristina compor o corpo docente do Mestrado Profissional em Educação – PROFEDU (Memorando no 70/2017/DEDI). 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o Projeto 'Ferramenta Didática Virtual para o Tratamento da Informação', do prof. Murilo de Medeiros. 6. Coordenação PIBID (Licença capacitação do Prof. Rafael Neves). 7. Relatório do Pré-Cálculo 2017. 8. Calendário de reuniões do DMAI. 9. O que ocorrer. Havendo
quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Solicitação para alocação de turma de outro departamento no LEPEM (Memorando n o 62/2017/SEAP)”.
Os conselheiros concordaram com a inclusão do ponto na reunião. Assim, a pauta passou a ser:
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 8 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Alteração da oferta 2017.2. 4. Solicitação de autorização para a Prof a. Teresa Cristina
compor o corpo docente do Mestrado Profissional em Educação – PROFEDU (Memorando n o
70/2017/DEDI). 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o Projeto
'Ferramenta Didática Virtual para o Tratamento da Informação', do prof. Murilo de Medeiros. 6. Coordenação PIBID (Licença capacitação do Prof. Rafael Neves). 7. Relatório do PréCálculo 2017. 8. Calendário de reuniões do DMAI. 9. Solicitação para alocação de turma de
outro departamento no LEPEM (Memorando n o 62/2017/SEAP). 10. O que ocorrer. Item 1. O
Prof. Samuel Canevari agradeceu aos colegas a confiança depositada na indicação do seu nome para
chefe do Departamento para os próximos dois anos. Ele informou que, segundo o Estatuto da UFS,
no Conselho Departamental há a representação de um técnico-administrativo e, a fim de cumprir as
normas da Universidade, empossou a Assistente em Administração Sílvia Ávila no Conselho do
DMAI. Ele solicitou aos conselheiros que informem à chefia, via e-mail, sobre todos os pedidos que
fizerem nos sistemas (SIGAA, SIGRH e SIPAC) e que necessitem de autorização/homologação,
pois as notificações dos sistemas chegam tardiamente ou não chegam até o chefe. Também informou que está aberto o período para preenchimento dos Programas de Atividade Docente (PADs)
2017.2 no SIGAA, disponível de 06 a 27 de novembro; a homologação dos mesmos deverá ocorrer
no período de 11 a 15 de dezembro. Ele ainda informou que a IV Semana Acadêmica-Cultural da
UFS ocorrerá no período de 20 a 24 de novembro com o tema 'Qualidade e Desempenho Acadêmico' e, por isso, as aulas serão suspensas no Campus; os alunos vinculados ao PIBID da Matemática
desenvolverão atividades durante esta semana. Informou que ocorrerá no dia 11 de novembro, no
Shopping Peixoto, um evento relacionado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenada
pela Associação Sergipana de Ciências, e o PIBID da Matemática também estará presente. Informou também que haverá eleição para representação na Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD) e as inscrições dos candidatos devem ser feitas na Secretaria Executiva do Campus, no pe-
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ríodo de 07 a 28 de novembro; a eleição será no dia 30 de novembro. Informou ainda que os horários de monitoria das disciplinas Cálculo I, Cálculo II e Vetores e Geometria Analítica para o semestre 2017.2 foram encaminhados a todos por e-mail. O Presidente informou sobre a implantação dos
processos eletrônicos na UFS e que o chefe anterior, o Prof. Alejandro Caicedo, solicitou liberação
no sistema para que todos os servidores do Departamento estejam aptos à abertura de processos.
Ele informou também que solicitou ao subchefe Murilo de Medeiros para atualizar o site do DMAI
(dmai.ufs.br) e o Prof. Murilo avisou que o site está em construção e sugestões podem ser encaminhadas a ele. O Prof. Samuel Canevari destacou o número de solicitações de inclusão em disciplinas
do semestre 2017.2 (78 pedidos) e informou que o mecanismo de inclusões será discutido numa futura reunião a fim de regulamentá-lo. O Prof. Éder Mateus destacou que de 06 a 08 de dezembro
acontecerá a X Semana da Matemática (X SEMAT), confirmando a participação dos palestrantes
Arlúcio da Cruz (UFS), Joedson Silva (UFPB), Fágner Araruna (UFPB) e Felipe Chaves (UFPE). A
Profa. Teresa Cristina informou que no semestre 2017.2 o LEPEM contará com novos bolsistas voluntários, que serão os discentes Cléverton Eugênio, Jackeline dos Santos e Tiago Teles. O Prof.
Mateus Alegri informou que o LABMAT também contará com voluntários, que serão os alunos
João Paulo, Leandro Ferreira e Tamires. Informou também que conversou com o diretor do Campus
sobre a possibilidade de instalar computadores nas salas de aula e recebeu a informação que será verificada a viabilidade desta instalação. O Prof. Alejandro informou que houve um seminário com
orientações sobre o ENADE 2017 e poucos estudantes compareceram. Informou também que a implantação do refeitório no Campus de Itabaiana está em fase de estudos/análise. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 8 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão as alterações que ocorreram na oferta 2017.2, passando a palavra para o Prof. Alejandro
Caicedo, chefe anterior responsável por essa oferta. Com a palavra, o docente relatou que houve necessidade de alterar os horários de trabalho da Profa. Cristiele Santana porque a docente foi convocada para assumir cargo público em outra instituição e, por consequência, houve choque de horários; assim, o Prof. Alejandro assumiu as turmas que eram da professora (duas turmas de Cálculo I),
ela ficou com a turma de Matemática Básica que era dele e uma de Cálculo I que era do Prof. Mateus Alegri, e este último assumiu uma turma de Cálculo II. A outra mudança foi a criação de uma
turma regular de Análise na Reta, aprovada em Colegiado, decorrente da alta demanda de solicitações de ensino individual, e que será ministrada pelo Prof. Arlúcio da Cruz; a disciplina Fundamentos de Matemática, antes ofertada com o Prof. Arlúcio, passou a ser conduzida pelo Prof. Samuel
Canevari e uma turma da disciplina Equações Diferenciais Ordinárias foi cancelada devido ao reduzido número de alunos matriculados. Houve a criação de duas turmas de ensino individual da disciplina Álgebra Linear I, uma conduzida pelo Prof. Aislan Leal e a outra pelo Prof. Éder Mateus, uma
da disciplina Matemática para o Ensino médio I, ministrada pela Prof a. Viviane de Jesus, e uma de
Probabilidade e Estatística, com o Prof. Murilo de Medeiros. Abriu-se uma turma de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, com a Prof a. Teresa Cristina. O Prof. Éder observou que os
alunos que ingressaram no curso de Matemática em 2017.2 foram matriculados em turmas diferentes e isso não deveria acontecer; ele sugeriu verificar a possibilidade de fazer a migração dos alunos, formando uma só turma de calouros. O Prof. Murilo ressaltou que a abertura de uma turma regular de Álgebra Linear I, que foi aprovada em reunião anterior e que seria ministrada por ele neste
período, não foi criada e o Prof. Alejandro explicou que o horário disponibilizado inviabilizou a
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matrícula da maioria dos estudantes que a solicitaram. Após discussão, o Presidente pôs em votação as alterações ocorridas na oferta 2017.2. Aprovadas com voto contrário do Prof. Alan Almeida. Item 4. Em seguida, o senhor presidente pôs em discussão a solicitação feita pelo Departamento de Educação de Itabaiana (DEDI) por meio do memorando eletrônico n o 70/2017/DEDI, fazendo a leitura do mesmo; nele, o DEDI solicitou ao Conselho Departamental do DMAI autorização para que a Profa. Teresa Cristina componha o corpo docente da proposta de Mestrado Profissional em Educação – PROFEDU, que será submetida, pelo DEDI, à CAPES. O Prof. Murilo de Me deiros perguntou se a liberação da professora afetaria as turmas de graduação do DMAI e a Prof a.
Teresa respondeu que o presente pedido foi apenas para incluí-la como docente permanente do
PROFEDU. Sem mais discussão, o Prof. Samuel da Cruz pôs em votação a autorização para
que a Profa. Teresa componha o corpo docente do PROFEDU. Aprovado por unanimidade.
Item 5. O Presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o Projeto “Ferramenta didática virtual para o tratamento da informação”, do Prof. Murilo de Medeiros, fazendo a leitura do mesmo. Foi relatado que a proposta objetiva a criação de web site com recursos
computacionais a serem utilizados em sala de aula nas disciplinas de Probabilidade, Estatística e Inferência. O docente fará uma seleção para bolsistas voluntários entre alunos de licenciatura em Matemática ou bacharelado em Sistemas de Informação que dispuserem de 12 horas semanais para trabalhar no projeto ao longo de uma ano. Diante da presente proposta, o Prof. Wagner emitiu parecer
favorável à execução do projeto do Prof. Murilo nos termos apresentados. Após breve discussão, o
Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Wagner sobre o Projeto “Ferramenta
didática virtual para o tratamento da informação”. Aprovado por unanimidade. Item 6. O
Prof. Samuel da Cruz pôs em discussão a mudança na coordenação do PIBID - Matemática, em
virtude da licença capacitação do Prof. Rafael Neves. Ele explicou que o Prof. Rafael informou, via
e-mail, que, devido ao seu afastamento, seria necessário indicar outro professor para ocupar a vaga
de coordenador PIBID para dar continuidade aos trabalhos. O Presidente também explicou que não
havia garantias sobre a continuidade do Programa em 2018 e, por isso, só havia certeza de permanência como coordenador até o dia 31/12/2017. Os professores Murilo de Medeiros e Teresa Cristina informaram que, em conversa com o Prof. Rafael há algum tempo, haviam manifestado interesse
na vaga; no entanto, ambos se envolveram em outras atividades e, por isso, não poderão assumir
mais este compromisso. A Profa. Viviane de Jesus manifestou interesse em substituí-lo. Sem mais
interessados, o Prof. Samuel da Cruz pôs em votação o nome da Prof a. Viviane para ocupar a
vaga como coordenadora do PIBID, em decorrência do afastamento do Prof. Rafael. Aprovado por unanimidade. Item 7. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão o relatório do Pré-Cálculo 2017, passando a palavra para o Prof. Murilo de Medeiros (Coordenador). Com a palavra, o
docente relatou que se inscreveram 114 alunos e frequentaram, em média, 80 estudantes dos diversos cursos do Campus, além de um estudante do curso de Farmácia e um professor de Economia.
Foram duas semanas de curso, sendo três dias reservados à resolução de exercícios e nos demais foram ministradas aulas. Dentre os problemas encontrados, o coordenador destacou que houve um remanejamento de local na segunda quinta-feira de curso, por solicitação da direção do Campus, ficando o mesmo alojado no miniauditório, que, segundo ele, não dispunha dos recursos necessários
ao bom andamento do curso, como espaço reduzido e falta de microfone; além disso, o certificado
não pôde ser entregue no último dia do evento devido a um erro de impressão, ficando a entrega
para depois do início das aulas do semestre 2017.2. Os professores Mateus Alegri e Samuel Cane-
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vari parabenizaram o Prof. Murilo pela iniciativa de ministrar o curso e, este último, também pelo
feedback dado ao Departamento. Após explanação, o Presidente pôs em votação o relatório do
Pré-Cálculo 2017, que foi aprovado com um voto contra do Prof. Alan Almeida. Item 8. Em
seguida, o senhor presidente iniciou a discussão sobre o calendário de reuniões do Conselho do
DMAI para os próximo dois anos. Ele propôs que as reuniões ocorram na terceira quintafeira útil
de cada mês, no período matutino, a fim de organizar a agenda da chefia no tocante às reuniões (ar
ticular com Conselho de Centro e Coordenação de cursos). O Prof. Murilo de Medeiros sugeriu que
as reuniões continuassem na terceira terçafeira útil do mês. Em votação, a proposta do Presiden
te obteve doze votos, enquanto que a do Prof. Murilo obteve três votos, dos professores Ma
teus Alegri, Aislan Leal e o dele. Assim, as reuniões do Conselho do Departamento ocorrerão na
terceira quintafeira útil de cada mês. O Prof. Wagner Ferreira aproveitou para lançar a discussão do
calendário dos seminários do DMAI, sugerindo que na quintafeira que não houver reunião seja en
caixado um seminário neste dia; o Prof. Samuel Canevari informou que o Prof. Wagner poderá or
ganizar desta maneira e solicitar divulgação dos seminários pelo SIGAA e também pelo site do
DMAI. Item 9. O Prof. Samuel Canevari iniciou a discussão sobre a solicitação de liberação do LEPEM para aulas do Departamento de Física (DFCI), relatando que recebeu o memorando n o
62/2017/SEAP informando sobre a necessidade de realocação da disciplina FISII0025 devido à infraestrutura deficiente do atual local onde as aulas estavam sendo ministradas; como não havia salas
de aula disponíveis no horário (3N12) da disciplina, o LEPEM foi a última opção para melhor alocar a disciplina. O Prof. Wagner Ferreira perguntou se havia monitor no laboratório neste horário e
a Profa. Teresa Cristina (Coordenadora em exercício) informou que teria que verificar os horários
deles; caso não tivesse, o Prof. Wagner sugeriu que o docente do componente FISII0025 retire e devolva a chave na secretaria do DMAI e o Prof. Alejandro Caicedo reforçou, enfatizando que o mesmo se responsabilizasse pelo espaço naquele horário. A Profa. Teresa enfatizou que, independente
de quem esteja dando aula no laboratório, é importante que haja um cuidado com a organização,
com a limpeza e com os condicionadores de ar e o Prof. Samuel Canevari destacou que seria importante ter um regimento do LEPEM para que qualquer pessoa que o utilizasse ficasse atento às regras. Após breve discussão, o presidente pôs em votação a liberação do LEPEM para a aula da
disciplina FISII0025 no horário de 3N12, com as recomendações de zelo e cuidado com o espaço, e retirada e devolução da chave na secretaria do DMAI. Aprovado, com votos contrários
dos professores Aislan Leal e Murilo de Medeiros. Item 10. O Prof. Alejandro Caicedo informou
que o processo que trata do Projeto Pedagógico do Curso encontra-se no Departamento e que existe
um relatório técnico da DEAPE solicitando ajustes. Além disso, despediu-se da chefia agradecendo
a todos que colaboraram ao longo destes dois anos e desejou um bom mandato à nova chefia. O
Prof. Alan Almeida solicitou aos representantes de Conselhos hierarquicamente superiores que levantassem a discussão sobre o nível das questões do ENEM, que ele considera insuficiente e não
deveria ser uma prova de acesso à Universidade e sim ao ensino médio. O Prof. Murilo de Medeiros
informou que o chefe solicitou a divulgação das atas do DMAI (Conselho Departamental e Colegiado) no site. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de novembro de dois mil e dezessete.
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4ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 30/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 28 de novembro de 2017)

Convocamos Vossa Senhoria para 4a Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 30/11/2017 (quinta-feira), às 09:00h, na sala de
Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos
seguintes assuntos:

1. Ad referendum pela homologação da Ação de Extensão intitulada “X Semana da
Matemática do Prof. Dr. Eder Mateus de Souza;
2. Apreciações do plano de trabalho (Partes 2 e 3) e dos pareceres referentes ao 1° e 2°
relatórios do estágio probatório do professor Aislan Leal;
3. Alteração na Comissão de Estágio Probatório da professora Viviane de Jesus;
4. Apreciação do parecer relativo ao projeto de pesquisa intitulado “Equações
diferenciais fracionárias abstratas de tipo neutro” do Prof. Dr. Alejandro Caicero
Roque. (Relator: Prof. Dr. Arlucio Viana);
5. Eleição para o Colegiado do curso de Matemática - Gestão 19/01/2018 a 18/01/2020;
6. Discussão/Aprovação dos PADs referentes a 2017.2.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 30/11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição para o Colegiado do curso de Matemática – Gestão 19/01/2018 a
18/01/2020.
Data: 30/11/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva,
Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes,
com justificativa, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Estágio Supervisionado),
Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade), Rafael Neves Almeida (Licença Capacitação),
Ricardo Nicasso Benito (Afastado para cursar Doutorado – PUC/SP) e Sílvia Ávila de Almeida (Férias). Pauta: 1. Ad referendum pela homologação da Ação de Extensão intitulada 'X Semana
da Matemática', do Prof. Dr. Éder Mateus de Souza. 2. Apreciação do plano de trabalho (Partes 2 e 3) e dos pareceres referentes ao 1o e 2o relatórios do estágio probatório do Prof. Aislan
Leal. 3. Alteração na Comissão de Estágio Probatório da Professora Viviane de Jesus. 4.
Apreciação do parecer relativo ao projeto de pesquisa intitulado 'Equações diferenciais fracionárias abstratas de tipo neutro', do Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque. (Relator: Prof. Dr.
Arlúcio Viana). 5. Eleição para o Colegiado do curso de Matemática – Gestão 19/01/2018 a
18/01/2020. 6. Discussão/Aprovação dos PADs referentes a 2017.2. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Aproveitamento de estudos da disciplina Matemática Financeira, solicitado pela discente Cristiana Santos de Oliveira (Processo 23113.029810/17-22)”. Os conselheiros concordaram com a inclusão do ponto na reunião.
Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Ad referendum pela homologação da Ação de Extensão
intitulada 'X Semana da Matemática', do Prof. Dr. Éder Mateus de Souza. 2. Apreciação do
plano de trabalho (Partes 2 e 3) e dos pareceres referentes ao 1o e 2o relatórios do estágio probatório do Prof. Aislan Leal. 3. Alteração na Comissão de Estágio Probatório da Professora
Viviane de Jesus. 4. Apreciação do parecer relativo ao projeto de pesquisa intitulado 'Equações diferenciais fracionárias abstratas de tipo neutro', do Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque. (Relator: Prof. Dr. Arlúcio Viana). 5. Eleição para o Colegiado do curso de Matemática –
Gestão 19/01/2018 a 18/01/2020. 6. Discussão/Aprovação dos PADs referentes a 2017.2. 7.
Aproveitamento de estudos da disciplina Matemática Financeira, solicitado pela discente
Cristiana Santos de Oliveira (Processo 23113.029810/17-22). Item 1. O Prof. Samuel Canevari
iniciou a apreciação do ad referendum, de 13 de novembro de 2017, pela homologação do projeto
de extensão X SEMANA DE MATEMÁTICA (X SEMAT), que será realizada no período de 06 a
08 de dezembro de 2017, sob coordenação dos professores Éder Mateus de Souza, Aislan Leal Fontes e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ele explicou que o documento foi necessário para autorização da ação no SIGAA, pois havia prazo para isso. O Prof. Éder explicou que só foi possível cadastrar o evento no sistema no mês de novembro, devido ao cronograma da PROEX. Após explicações,
o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o ad referendum, de 13 de novembro de 2017. Aprovado por unanimidade. Item 2. O Presidente pôs em discussão o plano de trabalho (Partes 2 e 3) e
os pareceres referentes ao primeiro e segundo relatórios do estágio probatório do Prof. Aislan Leal,
passando a palavra para o Prof. Arlúcio da Cruz (Preceptor/Presidente da comissão). Com a palavra,
o docente relatou que o Prof. Aislan repassou à Comissão as duas partes restantes do seu plano de
trabalho e os relatórios das duas primeiras partes do plano para análise. Nas partes 2 e 3 do plano
apresentado, que englobam os períodos de 20/08/16 a 19/08/17 (2a avaliação – 13o ao 24o mês) e de
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20/08/17 a 19/08/18 (3a avaliação – 25o ao 36o mês), a comissão recomendou que o docente colocas
se, de forma abrangente, as atividades de ensino, pesquisa e extensão que desenvolveria. Em segui
da, o Prof. Arlúcio expôs o primeiro parecer, correspondente ao primeiro relatório (1 o a 12o mês 20/08/15 a 19/08/16), destacando a carga horária destinada às atividades de ensino, pesquisa, extensão e de administração que foram executadas neste período; além disso, foram considerados o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de
Docente da UFS e as avaliações discentes para a pontuação final desta época, totalizando 97,225
pontos, aprovando o Prof. Aislan nesta fase. No parecer do segundo relatório (13 o a 24o mês –
20/08/2016 a 19/08/2017) também foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades de
ensino, pequisa, extensão e de administração, às quais somaram-se as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de
Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 97,8375 pontos neste período do estágio probatório, sendo considerado aprovado. Após explanação, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a
segunda e terceira partes do plano de trabalho do Prof. Aislan e os pareceres referentes ao
primeiro e segundo relatórios apresentados. Aprovado por unanimidade. Item 3. Ato contínuo,
o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão mudanças na Comissão de avaliação do estágio probatório da Profa. Viviane de Jesus. Ele explicou que gostaria de sair desta Comissão pois acabou de assumir a chefia do Departamento e, por consequência, comprometeu-se com diversas atribuições.
Uma outra opção, sugerida por ele, seria passar a função de Preceptor/Presidente para outro membro da atual Comissão; no entanto, ele informou que os outros integrantes não manifestaram interesse na troca. Desse modo, com a saída dele, seria preciso indicar um novo Preceptor/Presidente e o
Prof. Alejandro Caicedo manifestou interesse em assumir este compromisso. Sem mais interessados, o Presidente pôs em votação o nome do Prof. Alejandro para integrar esta Comissão na
função de Preceptor/Presidente. Aprovado por unanimidade. Com isso, a Comissão de Estágio
Probatório da docente Viviane de Jesus Lisboa Aquino ficou composta pelos professores Alejandro
(Presidente/Preceptor), Alan Almeida e Rafael Neves. Item 4. Em seguida, o presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo prof. Arlúcio da Cruz sobre o Projeto de pesquisa “Equações diferenciais fracionárias abstratas de tipo neutro”, do Prof. Alejandro Caicedo, passando a palavra para o
Prof. Arlúcio. Com a palavra, o docente relatou que a proposta está baseada no estudo da existência
e propriedades qualitativas de soluções de uma classe de equações diferenciais fracionárias do tipo
neutro e, considerando a importância da pesquisa, emitiu parecer favorável à execução do projeto
pelo período de um ano nos termos apresentados. O Prof. Alejandro explicou brevemente o objetivo
do trabalho e o Prof. Murilo de Medeiros perguntou se o projeto seria submetido à algum órgão de
fomento e se contaria com a participação de discentes e a resposta foi negativa para as duas perguntas. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Arlúcio sobre o Projeto de Pesquisa do Prof. Alejandro. Aprovado por unanimidade. Item 5. O senhor
presidente informou sobre a necessidade de eleger novos membros para o Colegiado do curso de
Matemática (mandato 19/01/2018 a 18/01/2020) devido ao fim do mandato dos atuais integrantes
em janeiro de 2018. Ele explicou que seis membros deveriam ser escolhidos e que, juntamente com
o chefe, subchefe, representantes discentes e representante do Departamento de Educação (DEDI),
formariam o Colegiado do curso. O Prof. Wagner Ferreira sugeriu que se alguém tivesse interesse
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se manifestasse antes da votação e o Prof. Alan Almeida destacou que os conselheiros devem expor
suas motivações para participar do Colegiado, da chefia, da direção, por exemplo, para que os con
selheiros selecionem um nome baseados nos argumentos de cada um. Os professores Aislan Leal,
Alan, Alejandro Caicedo, Éder Mateus, Samuel Brito, Teresa Cristina e Viviane de Jesus manifes
taram interesse em participar deste conselho como titulares e o Prof. Mateus Alegri como suplente.
Assim, foi feita a eleição para a escolha dos titulares, resultando nos nomes dos docentes Ais
lan, Alan, Alejandro, Samuel Brito, Teresa e Viviane; na suplência ficaram o Prof. Éder e o
Prof. Mateus. Item 6. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de
Atividade Docente (PADs) dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana (DMAI).
Ele informou que enviou previamente todos os PADs, via e-mail, para apreciação pelos docentes e
perguntou se havia alguma sugestão/comentário a respeito dos mesmos. O Prof. Murilo de Medeiros questionou o PAD do Prof. Rafael Neves, que encontra-se afastado para capacitação, no tocante
à atribuição de carga horária, já que o período da licença acaba antes do fim do semestre e no Programa do professor não consta nenhuma disciplina atribuída. Alguns conselheiros explicaram que
as turmas que seriam do Prof. Rafael foram remanejadas para os docentes que se comprometeram a
assumir os seus encargos acadêmicos. O Prof. Aislan Leal também se manifestou quanto a falta de
disciplinas no PAD do Prof. Rafael, já que a licença é de três meses e o semestre de quatro meses, e
o Prof. Éder Mateus explicou que os PADs podem ser alterados a qualquer tempo e passar por posterior apreciação. A Profa. Teresa Cristina informou que foi convidada para coorientar um aluno do
mestrado e que aceitou o convite, mas não inseriu essa coorientação em seu PAD e gostaria que isso
constasse no mesmo, solicitando à chefia essa alteração. O Prof. Alejandro Caicedo solicitou alteração em seu PAD no que diz respeito às horas destinadas à coordenação do ENADE, já que terminou
seu mandato como chefe do DMAI; assim, estas horas foram remanejadas para a pesquisa. O presidente solicitou que haja um padrão quanto à descrição, nos PADs, da participação no Núcleo Docente Estruturante (NDE); destacou também que o Prof. Alan Almeida atribuiu horas como membro
do NDE e como participante na reestruturação do curso, havendo uma duplicidade de atribuições.
Assim, ele solicitou que estas mudanças fossem feitas nos Programas dos professores Aislan, Alan
e Viviane de Jesus. O Presidente também ressaltou que, uma vez aprovados em reunião, os PADs
devem ser homologados pela chefia no SIGAA; no entanto, é possível que o docente altere em qualquer tempo o seu Programa, que deve ser apreciado posteriormente. Assim, ele solicitou que, caso
haja alteração, seja avisado para evitar futuros transtornos. Ele também pediu aos professores Éder e
Viviane que, após a X Semana da Matemática, na qual configuram como coordenadores, seus PADs
sejam atualizados e as horas destinadas ao evento sejam remanejadas. Após apresentação, o Presidente pôs em votação os PADs de todos os professores do DMAI, com as devidas alterações.
Aprovados por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari informou que chegaram no DMAI
quatro processos de alunos (dois de equivalência, um de quebra de prérequisito e um de aproveita
mento de estudos) e os conselheiros informaram que os três primeiros são de competência do Cole
giado do curso. Com relação ao quarto processo (23113.029810/201722), ele informou sobre a ne
cessidade de formar uma banca examinadora para apresentar um relatório sobre o aproveitamento
de estudos da disciplina Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pela discente Cristiana
Santos de Oliveira (matrícula 201120008134). Assim, ele perguntou se alguém estava disposto a
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participar desta Comissão e os professores Wagner Ferreira, Alejandro Caicedo, Mateus Alegri e
Éder Mateus (suplente) mostraram interesse; sendo assim, o Prof. Samuel Canevari sugeriu o nome
do Prof. Wagner como presidente da banca. Em votação, a banca formada pelos professores
Wagner (Presidente), Alejandro, Mateus e Éder (Suplente), para avaliar o aproveitamento de
estudos solicitado, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila
de Almeida, lavrei (por solicitação da chefia) a presente ata que, após lida, discutida e colocada em
votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao trigésimo
dia do mês de novembro de dois mil e dezessete.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 19 de dezembro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 10a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 21/12/2017 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 9a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Apreciação da Ata da 4a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental;
4. Relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Aritmética no ensino fundamental”,
dos professores Teresa Cristina, Marta Élid, Viviane de Jesus, Samuel Brito e Wagner
Ferreira;
5. Discussão sobre materiais permanentes do DMAI;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Data: 21/12/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa Cristina
Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa,
Alejandro Caicedo Roque (Férias), Éder Mateus de Souza, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Aula na graduação), Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade), Rafael Neves
Almeida (Licença Capacitação) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP).
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 9 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Apreciação da Ata da 4 a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. 4. Relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Aritmética no ensino fundamental”, dos professores Teresa Cristina, Marta Élid, Viviane de Jesus, Samuel Brito e Wagner Ferreira. 5. Discussão sobre materiais permanentes do DMAI. 6. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari iniciou a reunião desejando boas festas a todos e, em sequência, apresentou a intérprete Analu
Barbosa, que acompanha a discente do curso de Matemática, Jenyffer Leite, portadora de deficiência auditiva. Com a palavra, Analu fez uma breve apresentação do seu histórico profissional, da infraestrutura da UFS para trabalhar com deficientes e falou da necessidade de conversar com os professores destes alunos, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Ela enfatizou que o
intérprete transmite fielmente ao aluno o conhecimento que é passado em sala de aula pelos docentes, daí a importância de se ter uma noção prévia do que vai ser repassado. Ela também ressaltou
que os surdos apresentam uma certa dificuldade com relação à língua portuguesa, devido à variedade de significados que uma mesma palavra pode ter e da falta de domínio desta língua. Diante de
toda a situação, Analu sugeriu que, para um melhor rendimento, os professores mostrem
interesse/atenção pelo aluno surdo, pois isso estimula o discente a continuar nos estudos; além disso, destacou que Jenyffer é uma aluna esforçada e que gosta de estudar. O Prof. Mateus Alegri destacou o empenho de Jenyffer durante suas aulas, apesar de perceber toda a dificuldade que existe. O
Prof. Wagner Ferreira quis saber sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência auditiva
e Analu respondeu que não tinha conhecimento sobre essa questão, mas que é um grande desafio.
Sem mais, Analu despediu-se e agradeceu pelo espaço. O Prof. Samuel Canevari solicitou aos professores que não tramitem processos eletrônicos que forem encaminhados ao DMAI, a fim de evitar
possíveis confusões, ficando essa função a cargo da secretaria. Também informou que enviou email aos docentes para saber quem está vinculado a programas de pós-graduação e se estão orientando algum discente, com o intuito de atender uma solicitação do Núcleo Integrado de Pesquisa e
Pós-Graduação em Educação e Ciências (NIPPEC). Informou ainda que seu orientando, Luiz Ricardo, aluno do DFCI, foi aprovado no mestrado do PROMAT; também foi aprovada Daniela Mota,
aluna do DMAI. O Prof. Mateus informou que Júnio Teles e Maxwell da Paixão, ex-alunos do
DMAI, foram aprovados em alguns doutorados. O Prof. Samuel Brito informou que Aédson Nascimento, também ex-aluno do DMAI, foi aprovado em doutorado. Item 2. O Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão a Ata da 9 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem discussão, a ata
foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor presidente pôs em discussão
a Ata da 4a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. Em votação, a ata foi aprovada
por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a apreciação do relatório
final do Projeto de Pesquisa “Aritmética no ensino fundamental”, passando a palavra para a Prof a.
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Teresa Cristina, coordenadora do mesmo. Com a palavra, ela explicou que o projeto foi executado
no ano de 2017 e foram trabalhados os significados do conceito de fração em duas escolas da cidade
de Itabaiana, uma escola de Nossa Senhora da Glória e uma da cidade de Moita Bonita. Os resultados obtidos ficaram abaixo do esperado pelos pesquisadores, mostrando a grande deficiência dos
alunos com relação a este conteúdo; diante disso, segundo a Prof a. Teresa, algumas indagações surgiram quanto às causas desse baixo rendimento, estimulando os pesquisadores a pensarem em continuar com o trabalho sob nova perspectiva, voltada para o preparo dos docentes do ensino básico. A
partir desta pesquisa, foi feito um minicurso na X Semana da Matemática, um seminário para os
professores das escolas envolvidas no projeto e três artigos estão em fase de construção. O Prof.
Alan Almeida perguntou como funcionam os Conselhos de Classe nas escolas trabalhadas e os pesquisadores informaram que eles não existiam. O Prof. Samuel Brito, que já lecionou em escolas estaduais e Instituto Federal, relatou que naquelas os Conselhos não existiam e nestes, apesar de existirem, as decisões tomadas com relação a aprovação de alunos se baseavam na opinião da maioria
dos membros, algumas vezes equivocada. O Prof. Alan disse que um dos problemas da educação
básica é a gestão escolar que, através dos Conselhos de Classe, promove aprovações automáticas
sem a verificação do devido aprendizado. Disse ainda que o baixo nível de conhecimento dos alunos do ensino fundamental e médio é notório entre os professores que já lecionaram disciplinas de
primeiro período e considera a pesquisa sem efeito, pois ela aborda as consequências e ignora as
causas do problema. Após breve discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o relatório
final do Projeto de Pesquisa “Aritmética no ensino fundamental”. Aprovado, com voto contra
do Prof. Alan. Item 5. Em seguida, o presidente pôs em discussão a questão dos materiais permanentes do Departamento de Matemática de Itabaiana, explicando que recebeu um memorando da
DIPATRI informando sobre o levantamento patrimonial que ocorrerá no início de 2018 e que toda
movimentação de bens deve ser feita antes do início deste levantamento. Desse modo, ele sugeriu
que todo material que não esteja em uso ou não esteja funcionando seja, respectivamente, doado
e/ou encaminhado ao setor responsável para descarte. O Prof. Mateus Alegri sugeriu deixar dois
computadores (CPUs) e dois monitores de reserva no Departamento e informou que pegaria dois
monitores de reserva para o LABMAT. O Prof. Murilo de Medeiros sugeriu não doar equipamentos
que estejam funcionando e deixá-los como reserva no DMAI. Diante das sugestões, o Prof. Samuel
Canevari deu um prazo até dia 10 de janeiro de 2018 para quem tiver interesse em algum equipamento se manifestar; após isso, os devidos encaminhamentos para materiais ociosos e/ou quebrados
seriam dados. Após discussão, o presidente pôs em votação a proposta de doar todos os equipamentos ociosos, caso ninguém manifeste interesse e retirasse da secretaria do DMAI até o dia
10-01-18, e dar encaminhamento aos que não estejam funcionando ao setor responsável para
descarte. Aprovado, com voto contra do Prof. Murilo. Item 6. O Presidente solicitou que os docentes vinculados à programas de pós-graduação se manifestassem para que ele encaminhasse essa
informação ao NIPPEC; manifestaram-se os professores Viviane de Jesus (PROFMAT), que está
com dois orientandos permanentes, Mateus Alegri (PROFMAT), com três orientandos permanentes,
Aislan Leal (PROFMAT), com um orientando permanente, Samuel Brito (PROFMAT), com um
orientando permanente, Wagner Ferreira (PROFMAT), sem orientando, Arlúcio da Cruz (PROMAT), sem orientando, Samuel Canevari (PROMAT), com um orientando. Por informação de alguns conselheiros, foram acrescentados a esta lista os professores Marta Élid (PROFMAT), sem
orientandos, Éder Mateus (PROFMAT e PROMAT) e Alejandro Caicedo (PROFMAT). O Prof. Sa-
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muel Canevari informou que a sugestão de oferta para o semestre 2018.1 estava pronta e que seria
discutida na próxima reunião do Conselho. O Prof. Alan Almeida informou que em reunião anterior
do Colegiado perguntou se os professores estavam sendo consultados sobre a inclusão de alunos em
suas turmas, além do limite de vagas, e alguns colegas informaram que sim; sendo assim, ele refez a
pergunta a todo o Conselho, destacando que o chefe anterior incluiu alunos em sua turma de Cálculo I sem consultá-lo previamente. Diante dos fatos, o Prof. Alan repudiou o tratamento desigual observado na questão das inclusões de alunos, uma vez que alguns professores foram consultados e
outros não. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete.
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65

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2017

1.2

Colegiado do Curso
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1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 21/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 17 de fevereiro de 2017)

Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 21/02/2017 (terça-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do
Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Aprovação da ata da 04ª Reunião Ordinária do Colegiado;
3. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto
Carvalho;
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes (Suplente),
Arlúcio da Cruz Viana, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Lana Thais Santos Silva
(Representante discente – Suplente), Marilene Santos (DEDI), Marta Élid Amorim Mateus, Teresa
Cristina Etcheverria. Ausentes, com justificativa, Alan Almeida Santos (Banca de concurso), Rafael
Neves Almeida e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (Banca de concurso). Pauta: 1. Informes. 2.
Aprovação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Colegiado. 3. Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho. 4. O que ocorrer. Item 1. O
Prof. Alejandro Caicedo informou que enviou à Secretaria Acadêmico-Pedagógica (SEAP), SubSecretaria Pedagógica, uma versão do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática
para avaliação e, os técnicos responsáveis, encaminharam e-mail com sugestões de alterações a serem feitas. Ele também informou que enviará estas sugestões aos conselheiros pra ciência. Item 2.
O senhor presidente pôs em discussão a ata da 4 a Reunião Ordinária do Colegiado. Como não houve
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a proposta do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) de Licenciatura em Matemática, informando que o mesmo foi encaminhado, via e-mail, aos
conselheiros e à SEAP Pedagógica para apreciação. Ele iniciou fazendo uma breve explanação sobre os tópicos inseridos no PPC e destacou as sugestões da técnica em assuntos educacionais, Raíssa Alves, da SEAP Pedagógica. Dentre elas, estava a de revisão do PPC no tocante aos componentes curriculares práticos, pois, não apresentou as 400 horas exigidas; segundo eles, as disciplinas de
Laboratório inseridas no Projeto do Departamento de Matemática (DMAI) não podem ser considerados componentes práticos com as ementas propostas, já que as mesmas não apresentam ligação
com a docência. Outra alteração sugerida foi com relação às disciplinas de Estágio Supervisionado,
nas quais deve-se contabilizar números de horas e não número de créditos. Além das sugestões, ele
destacou que houve alteração nos nomes e ementas de algumas disciplinas, que, em alguns casos,
surgiram a partir da fragmentação de outras já existentes. Outra novidade na estrutura curricular foi
a inclusão das disciplinas Seminários, que são componentes práticos e obrigatórios. Neste momento, a Profa. Marilene Santos chegou à reunião. O Prof. Alejandro também comunicou que algumas
disciplinas ofertadas pelos Departamentos de Educação (DEDI) e Física (DFCI) para o DMAI sofreram modificações em seus nomes e ementas, devendo ser analisadas posteriormente. Ele ainda
apresentou o novo fluxograma do curso, com distribuição das disciplinas por semestre. Ao analisar
o fluxograma, o Prof. Aislan Leal observou que como novo pré-requisito da disciplina Álgebra Linear constava Fundamentos de Matemática e o Prof. Arlúcio da Cruz explicou que os membros do
NDE chegaram a um consenso de que este pré-requisito seria mais apropriado; o Prof. Aislan sugeriu que isto fosse repensado, pois acredita que Vetores e Geometria Analítica também deva ser considerada. O Prof. Arlúcio perguntou à Profa. Marilene, que é chefe do DEDI, se havia possibilidade
de inserir carga horária prática nas disciplinas de Psicologia e/ou Legislação e Ensino e ela ficou de
verificar no Projeto Pedagógico de seu curso as ementas destas disciplinas. Após estas considerações iniciais, o Prof. Alejandro sugeriu apreciar cada tópico do Projeto; além disso, destacou que o
e-mail da SEAP, com sugestões de alteração, foi recebido no dia anterior à reunião e, por isso, não
foi possível fazer todas as modificações. O Primeiro tópico posto em discussão foi APRESENTA-
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ÇÃO E JUSTIFICATIVA, no qual os técnicos da SEAP recomendaram observar repetições no texto e formatação, além de recomendarem a inclusão da identificação do curso. O Prof. Aislan sugeriu
pôr o item em votação apenas quando as modificações forem feitas, mas o Prof. Alejandro explicou
que o tópico seria posto em votação já com as alterações sugeridas pela SEAP; em votação, o tópico, com as modificações sugeridas, foi aprovado por unanimidade. Os tópicos OBJETIVOS,
PERFIL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, NÚMERO DE VAGAS, METODOLOGIA, PRÁTICA DE PESQUISA I E II E DEMONSTRATIVO DOS DOCENTES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS foram postos em votação e aprovados
por unanimidade, sem alterações. O Prof. Arlúcio destacou a recomendação da SEAP com relação à Orientação Pedagógica para os discentes do curso, que deve ser inclusa no PPC. A Profa. Teresa Cristina sugeriu que os membros do Núcleo Docente Estruturante voltem a debater sobre o
tema, para que cheguem a um consenso sobre o mesmo. O Prof. Aislan voltou a propor que todos os
pontos, nos quais há sugestão de alteração, sejam apreciados e votados em outra reunião e a Prof a.
Teresa explicou que isso será feito, uma vez que alguns tópicos precisam ser rediscutidos. No tópico PRAZOS, a SEAP sugeriu converter, no texto, o número de créditos em número de horas. Assim, o Prof. Alejandro o pôs em votação com esta alteração. Aprovado por unanimidade. No
tópico ESTÁGIO SUPERVISIONADO, a SEAP sugeriu alterações na formatação do texto. Dessa
modo, o Prof. Alejandro o pôs em votação com as alterações. Aprovado por unanimidade. O
Prof. Aislan sugeriu que as disciplinas Prática de Pesquisa I e II fossem obrigatórias, mas as professoras Marta Élid e Teresa informaram que os membros do NDE não chegaram a um consenso com
relação a esta questão e, por isso, optaram por deixá-las como optativas. Com relação ao EMENTÁRIO, o Prof. Alejandro sugeriu apreciar todas as disciplinas que não sofreram modificação e as
ofertadas por e para outros departamentos. Com a concordância dos conselheiros, ele pôs em votação os componentes curriculares Análise na Reta, Cálculo Numérico I e II, Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática III, Geometria Euclidiana Plana, Matemática Financeira,
Matemática para o Ensino Fundamental, Matemática para o Ensino Médio I e III, Introdução
à Estatística, Curvas e Superfícies Parametrizadas, Introdução à Teoria da Medida, Introdução à Teoria das Distribuições, Álgebra Linear II, Introdução à Topologia, Matemática Discreta, Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais Ordinárias, Tópicos de Álgebra, Tópicos
de Análise, Tópicos de Cálculo, Tópicos de Geometria e Topologia, Tópicos de Matemática
Aplicada, Cálculo Integral de funções de várias Variáveis, Cálculo I (para o DSI), Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial em várias Variáveis, Laboratório de Cálculo
Diferencial, Laboratório de Cálculo Integral, Física 1, Física 2 (com pré-requisito obrigatório
de Cálculo Integral de uma variável), Laboratório de Física 2 (com pré-requisito obrigatório
de Física 1), Matemática Básica, Fundamentos de Matemática para Química, Psicologia da
Educação I e II, Legislação e Ensino e Filosofia da Educação, que foram aprovados por unanimidade. O Prof. Aislan sugeriu inserir o conteúdo 'Espaço Projetivo' na disciplina Introdução à
Curvas Algébricas e, por isso, ela ficou para análise em outra reunião. A disciplina EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (EDO) sofreu alteração, com a retirada do conteúdo 'Sistemas de
Equações Diferenciais Lineares' e transferência de outros conteúdos para outras disciplinas. Após
breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação a ementa de EDO, que foi aprovada, apesar
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do voto contra do Prof. Aislan, que justificou dizendo que não participou da discussão inicial
sobre a retirada e transferência de conteúdos. Os tópicos CARGA HORÁRIA, SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, ESTRUTURA CURRICULAR,
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CURSO, PARTE DO
EMENTÁRIO, REGRAS DE TRANSIÇÃO E TABELAS DE EQUIVALÊNCIAS E REFERÊNCIAS, além de novos tópicos, serão discutidos numa próxima reunião. Item 4. Não houve o que
ocorrer. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete.
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2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 14/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 10 de março de 2017)

Convocamos Vossa Senhoria para 2a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 14/03/2017 (terça-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do
Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto
Carvalho;
3. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 14/03
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DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof.
Alberto Carvalho.
Data: 14/03/2017
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Arlúcio da
Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marilene Santos (DEDI), Marta Élid Amorim Mateus, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Rafael Neves Almeida e Samuel da Cruz Canevari (Suplente). Pauta: 1. Informes. 2. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho. 3. O que ocorrer. Item 1. Sem
informes. Item 2. O Prof. Alejandro Caicedo retomou a discussão iniciada no dia 21 de fevereiro
sobre a proposta do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática do Campus
Prof. Alberto carvalho, explicando que novos tópicos foram acrescentados e outros reformulados;
além disso, informou que esta versão do PPC também foi encaminhada a todos os conselheiros para
apreciação. Com relação ao tópico APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA, já aprovado em reunião anterior, ele informou que foi acrescentado o endereço do curso e listadas as Resoluções que o
regulamentam, a fim de dar ciência de que as alterações foram feitas. No tocante à ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA, solicitada pela SEAP Pedagógica e incluso como novo tópico no PPC, ele explicou que o modo como será feito esse acompanhamento dos discentes ao longo da graduação foi elaborado pelo membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), que também será responsável pela
orientação juntamente com outros setores da Universidade. Neste momento, a Profa. Marilene Santos chegou à reunião. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação este tópico, que
foi aprovado por unanimidade. O tópico CARGA HORÁRIA foi alterado com a conversão de número de créditos em número de horas. Sem mais modificações, o mesmo foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. No item SISTEMAS DE AVALIAÇÃO foi acrescentado conteúdo
sobre as formas de autoavaliação do curso. Após breve leitura, o Prof. Alejandro o pôs em votação, sendo aprovado por unanimidade. No tópico ESTRUTURA CURRICULAR foi feito um
ajuste de horas na carga horária de alguns componentes obrigatórios de caráter teórico e/ou prático,
além de deixar em aberto o código de novas disciplinas. Foi acrescentado também a descrição dos
componentes obrigatórios que terão carga horária prática. O Prof. Arlúcio da Cruz destacou que
esse item só poderá ser aprovado quando todas as ementas forem apreciadas e aprovadas; assim, o
ponto ficou para votação após a apreciação de todas as ementas. O Prof. Murilo de Medeiros, que
participou da reunião como convidado, sugeriu checar se nas tabelas desse tópico há a previsão das
disciplinas optativas que podem ser cursadas por semestre, a fim de não ultrapassar o limite de créditos máximo e o Prof. Alejandro ficou de analisar. No item ESTÁGIO SUPERVISIONADO, que
já havia sido aprovado em reunião anterior, foi acrescentada uma justificativa que considera e contabiliza os Estágios Supervisionados como disciplinas. Sendo assim, o Prof. Alejandro pôs em votação a inclusão desta justificativa, que foi aprovada por unanimidade. Com relação ao DEMONSTRATIVO DE DOCENTES, já aprovado anteriormente, foi informado que houve remoção
do nome do professor Dayenne Halley Gomes Bezerra, redistribuído para UFRN, e foi acrescentado
o modo como se dará a capacitação docente do DMAI. Sem maiores discussões, o texto que se refere à capacitação dos professores foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O tópico
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CURSO foi discutido e
algumas informações atualizadas, como por exemplo, o quantitativo de máquinas e metragem de es-
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Local: Sala de Reuniões do DMAI
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paços. Após discussão, o mesmo foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Com relação ao EMENTÁRIO, o Prof. Alejandro pôs em votação os componentes curriculares Cálculo
Complexo I, Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática I e II, Fundamentos de Matemática, História da Matemática, Laboratório de Ensino de Matemática, Matemática para o
Ensino Médio II, Metodologia do Ensino de Matemática, Probabilidade e Inferência Estatística, Seminário de Geometria Euclidiana Plana, Seminário de Matemática para o Ensino Fundamental, Seminário de Matemática para o Ensino Médio, Sequências e Séries, Teoria de
Anéis, Teoria de Galois, Teoria de Grupos e Equações Algébricas, Análise no Rn, Cálculo
Complexo II, Espaços Métricos, Introdução à Filosofia da Matemática, Introdução à Teoria
dos Números, Introdução às Equações Diferenciais Parciais, Introdução às Curvas Algébricas, Tópicos de Equações Diferenciais, Tópicos Especiais em Ensino de Matemática I, II e III,
Prática de Pesquisa I e II, Introdução à Ciência da Computação, Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS, Laboratório de Física 1, Probabilidade e Estatística (DSI), Métodos Quantitativos,
que foram aprovados por unanimidade no formato sugerido pelo NDE. Na reunião anterior do
Colegiado houve uma discussão sobre o pré-requisito da disciplina ÁLGEBRA LINEAR I, que na
nova proposta do PPC foi sugerida a disciplina Fundamentos de Matemática, mas o Prof. Aislan
Leal discordou e sugeriu a inclusão de Vetores e Geometria Analítica como pré-requisito. O Prof.
Arlúcio defendeu que em Álgebra Linear I usa-se muita demonstração, o que justificaria Fundamentos de Matemática como pré-requisito mais adequado, enquanto Vetores é mais usada nos exemplos
da disciplina. Após breve discussão, o presidente pôs em votação a ementa de Álgebra Linear I,
tendo Fundamentos de Matemática como pré-requisito; aprovado por unanimidade. Após a
votação do componente Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática II, o Prof. Alan Almeida
deixou o recinto. O componente curricular LABORATÓRIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL, já
aprovado em reunião anterior, sofreu uma alteração na ementa para se adequar às exigências de ser
um componente de caráter prático; desse modo, o Prof. Alejandro o pôs em votação, sendo aprovado por unanimidade. Os LABORATÓRIOS DE VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA E
DE FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA também sofreram a mesma alteração e foram postos
em votação. Aprovados por unanimidade. Os LABORATÓRIOS DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS, DE CÁLCULO DIFERENCIAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS E DE CÁLCULO INTEGRAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS não foram modificados e, em votação, foram aprovados por unanimidade. A disciplina TECNOLOGIA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA sofreu modificação na ementa, no total de horas práticas e na bibliografia. O Prof. Murilo destacou
que os softwares listados nas referências complementares estão ultrapassados e/ou são muito caros e
sugeriu retirá-los do PPC. Os conselheiros sugeriram revisar e acrescentar outras referências complementares; assim, o Prof. Alejandro pôs o componente em votação com a recomendação sugerida. Aprovado por unanimidade. O Prof. Murilo retirou-se da reunião após esta votação, pois
tinha aula na graduação. A disciplina VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA não sofreu reformulação e foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. O Prof. Alejandro explicou que o
componente FÍSICA 3 fará parte do currículo obrigatório para os discentes do curso de Matemática
e pôs em votação a ementa do mesmo, que foi aprovada por unanimidade. Ele ainda explicou
que a disciplina Física 2, aprovada anteriormente, não fará mais parte do currículo e foi substituída
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por Física 3. As PSICOLOGIAS DA EDUCAÇÃO I e II tiveram modificação em seus nomes e
ementas e, por isso, foram analisadas e postas em votação novamente, sendo aprovadas por unanimidade. O Prof. Alejandro informou que até a presente reunião não obteve resposta do Departamento de Letras (DLI) quanto às ementas das disciplinas ESPANHOL INSTRUMENTAL e INGLÊS INSTRUMENTAL, ficando as mesmas inalteradas. Assim, estes componentes foram postos em votação e aprovados por unanimidade. A Profa. Marta Élid sugeriu que as ementas das
disciplinas de outros departamentos sejam aprovadas da forma que chegarem ao DMAI, pois elas
são elaboradas por especialistas de suas respectivas áreas, que têm a competência necessária para
isso. Seguindo essa linha de raciocínio, foram postas em votação as disciplinas FUNDAMENTOS
DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 e SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO, que foram aprovadas por unanimidade. Após análise de todas as ementas, o tópico
COMPONENTES CURRICULARES voltou a ser discutido e ajustes na carga horária de componentes práticos foram efetuados. Feito isso, o mesmo foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Por fim, foram postos em votação os tópicos REGRAS DE TRANSIÇÃO E TABELAS DE EQUIVALÊNCIA E REFERÊNCIAS, que foram aprovados por unanimidade. Item 3.
Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente
ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezessete.
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1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso - 28/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 27 de março de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 1a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 28/03/2017 (terçafeira) às 09:00hs, na sala de reuniões do
Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Apreciação da Ata da 1a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática;
2. Apreciação da minuta de Resolução do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso - 28/03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da minuta de Resolução do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho.
Data: 28/03/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Arlúcio da
Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus
Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Marilene Santos (Reunião no DEDI), Rafael Neves Almeida e Samuel da Cruz Canevari (Suplente). Pauta: 1. Apreciação da Ata da 1 a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 2. Apreciação da minuta de Resolução do Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho.
Item 1. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 1 a Reunião Ordinária do Colegiado do ano
de 2017. Sugestões de alteração no texto foram feitas pelos professores Arlúcio da Cruz e Marta
Élid e a ata modificada foi encaminhada aos membros do Colegiado antes desta reunião. Como ninguém se manifestou contrário às alterações, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a minuta de Resolução do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto
Carvalho. Ele iniciou a apresentação da mesma e sugeriu que os artigos fossem apreciados e
votados em blocos, já que grande parte do texto já foi aprovado em reuniões anteriores que trataram
do PPC; assim, com a anuência dos membros do Colegiado, ele abriu a discussão. Inicialmente,
foram postos em discussão os artigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ressaltando que os mesmos são cópias de
trechos da proposta do PPC já aprovada em reunião anterior; na apreciação do artigo 4, a Profa.
Marta Élid sugeriu organizar a formatação e no artigo 6, segundo o Prof. Alejandro, a DEAPE
recomendou a retirada do parágrafo único que descrevia os pesos das disciplinas utilizados no
Processo Seletivo. O Prof. Alan Almeida chegou durante a apreciação do artigo 6. Com as
modificações sugeridas, o Prof. Alejandro pôs em votação o cabeçalho da minuta e os seis
primeros artigos, que foram aprovados por unanimidade. No segundo bloco, foram apreciados
os artigos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que também foram retirados do PPC já
aprovado. Surgiu uma discussão no artigo 16, parágrafo quinto, sobre o prazo para o discente entrar
com recurso após serem notificados da adaptação curricular e os conselheiros sugeriram verificar se
este prazo já foi definido pela UFS e, caso não tenha sido, o DMAI estabelecerá 180 dias para o
aluno se manifestar; além disso, sugeriram a reorganização do texto do parágrafo. Sendo assim, o
Prof. Alejandro pôs em votação o segundo bloco de artigos, todos aprovados por unanimidade
com as devidas ressalvas. No terceiro bloco, foram postos em discussão os quatro primeiros
anexos da minuta. O Prof. Alejandro informou que está aguardando o envio da ementa da disciplina
Introdução à Ciência da Computação (ICC) pelo Departamento de Sistemas de Informação (DSI)
para confirmá-la no nosso PPC e, consequentemente, na minuta de Resolução. No anexo I, a Prof a.
Viviane de Jesus observou que só constavam as disciplinas obrigatórias do curso, o que contrastava
com o título do mesmo, que descrevia como sendo a lista geral das disciplinas; sendo assim, ela
sugeriu alteração no título do anexo para adequação ao que constava nas tabelas, além de alteração
nos textos anteriores que o mencionava. Foram apresentados os anexos II e III e nenhuma
modificação foi sugerida. No anexo IV constava o ementário de toda a estrutura curricular do curso,
que foi retirado do PPC já aprovado. O Prof. Alan chamou a atenção para as disciplinas optativas
em série (Tópicos Especiais em Ensino de Matemática I, II e III), porque isso acaba criando
demandas futuras, já que são disciplinas sem pré-requisito e de ementas livres; por isso, ele sugeriu
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a retirada das mesmas do PPC, com o intuito de não gerar demandas obrigatórias para o DMAI nos
semestres futuros. O Prof. Alejandro explicou que em experiência anterior com a disciplina Tópicos
Especiais em Ensino de Matemática I alguns alunos não puderam se matricular por já terem cursado
uma disciplina de mesmo nome e código, embora tenha sido ofertada por outro professor, com outra
ementa e em outro semestre e o Prof. Alan informou que isso não justificaria a criação de
disciplinas optativas em série. A Profa. Marta destacou que as disciplinas de Tópicos e Tópicos
Especiais não têm pré-requisito definido, mas estes podem ser indicados na apreciação da ementa
pelo colegiado; além disso, informou que as disciplinas já foram aprovadas no PPC e o Prof. Alan
ressaltou que a minuta estava sendo apreciada e avaliada naquele momento. O Prof. Alan rejeitou a
minuta da forma como foi apresentada e sugeriu, mais uma vez, a retirada das disciplinas optativas
em série. Ele ainda destacou que os componentes Prática de Pesquisa I e II, da forma como foram
apresentadas, não representam trabalho algum para o professor. Após toda a discussão, o Prof.
Alejandro pôs em votação os anexos I, II, III e IV da minuta; aprovados, com voto contrário
do Prof. Alan pelos motivos expostos acima. Após a votação, o Prof. Alan deixou o recinto. Em
seguida, o Prof. Alejandro pôs em discussão o anexo V, que regulamentava o Estágio
Supervisionado e que continha partes extraídas do PPC já aprovado; no seu artigo 3, surgiu uma
dúvida com relação à representação discente nas Comissões de Estágio e o Colegiado
comprometeu-se em verificar essa questão. Assim, o anexo V foi posto em votação com as
alterações gramaticais sugeridas e foi aprovado por unanimidade. Na apreciação do anexo VI,
que discorreu sobre as Atividades Complementares, a Profa. Marta sugeriu que a carga horária
máxima que o aluno poderá usar enquanto atividades complementares de caráter optativo seja de 60
horas e os conselheiros concordaram com esta sugestão. Foi acrescentado também um terceiro
artigo que faz referência às atividades de ensino coordenadas por docentes da UFS ou de outras
institutições de Ensino Superior (PIBID ou outras). Na versão apresentada constava cópia de toda a
Resolução no 58/2010/CONEPE, mas os conselheiros informaram que ela deveria apenas ser citada
no texto. Em sequência, foi apresentado o anexo VII, que correspondia às tabelas de equivalência
retiradas do PPC. A Profa. Viviane observou que os nomes 'currículo proposto' e 'currículo atual'
estavam trocados na primeira tabela e a correção foi feita. Após exposição, o Prof. Alejandro pôs
em votação os anexos VI e VII com as devidas alterações sugeridas. Aprovados por
unanimidade. Por fim, foi apresentada a minuta de Resolução que trata das alterações na
Departamentalização do Departamento de Matemática de Itabaiana, incluindo seus anexos (I, II e
III), que foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo oitavo dia
do mês de março de dois mil e dezessete.
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3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 20/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 18 de abril de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 3a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática, que
será realizada no dia 20/04/2017 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do Departamento de
Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 2a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática;
3. Apreciação da Ata da 1a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.016255/2016-98
(Atividades Complementares), da discente Danielle Silva Menezes;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.000496/2017-04
(Atividades Complementares), do discente Leandro Carvalho de Santana;
6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.000431/2017-51
(Atividades Complementares), da discente Rafaela Batista dos Santos;
7. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.000590/2017-55
(Atividades Complementares), da discente Andreza Santana Cruz;
8. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo 23113.000593/2017-99
(Atividades Complementares), da discente Jussiele da Silva;
9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.002583/2017-98
(Atividades Complementares), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira;
10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.002582/2017-43
(Atividades Complementares para créditos eletivos), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira;
11. Apreciação da ementa e programa da disciplina optativa Tópicos de Cálculo para o semestre 2017.1,
com o Prof. Arlúcio da Cruz;
12. Apreciação da solicitação de oferta da disciplina Álgebra Linear I durante o recesso (Processo
23113.007648/2017-91);
13. Alterações na oferta 2016.2;
14. Alterações na oferta 2017.1;

15. O que ocorrer.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 20/04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da ementa e programa da disciplina optativa Tópicos de Cálculo para
o semestre 2017.1, com o Prof. Arlúcio da Cruz.
Data: 20/04/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes (Suplente),
Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus da
Silva (Representante discente), Marilene Santos (DEDI), Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de
Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Alan Almeida Santos (Férias), Marta Élid Amorim Mateus (Exame médico) e Rafael Neves Almeida. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata
da 2a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 3. Apreciação da Ata da 1 a
Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática. 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.016255/2016-98 (Atividades Complementares), da discente Danielle Silva Menezes. 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael
Neves sobre o processo 23113.000496/2017-04 (Atividades Complementares), do discente Leandro Carvalho de Santana. 6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.000431/2017-51 (Atividades Complementares), da discente Rafaela Batista dos Santos. 7. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.000590/2017-55 (Atividades Complementares), da discente Andreza Santana Cruz. 8.
Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.000593/2017-99 (Atividades Complementares), da discente Jussiele da Silva. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.002583/2017-98 (Atividades Complementares), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira. 10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.002582/2017-43 (Atividades
Complementares para créditos eletivos), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira. 11.
Apreciação da ementa e programa da disciplina optativa Tópicos de Cálculo para o semestre
2017.1, com o Prof. Arlúcio da Cruz. 12. Apreciação da solicitação de oferta da disciplina Álgebra Linear I durante o recesso (Processo 23113.007648/2017-91). 13. Alterações na oferta
2016.2. 14. Alterações na oferta 2017.1. 15. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a exclusão de dois pontos: “Alterações na oferta 2016.2” e
“Alterações na oferta 2017.1”, explicando que houve um equívoco por parte dele e esses pontos deverão ser apreciados na reunião do Conselho Departamental. Os conselheiros concordaram com a
retirada dos pontos da reunião. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
2a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 3. Apreciação da Ata da 1 a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática. 4. Apreciação do parecer emitido
pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.016255/2016-98 (Atividades Complementares),
da discente Danielle Silva Menezes. 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves
sobre o processo 23113.000496/2017-04 (Atividades Complementares), do discente Leandro
Carvalho de Santana. 6. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o
processo 23113.000431/2017-51 (Atividades Complementares), da discente Rafaela Batista dos
Santos. 7. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.000590/2017-55 (Atividades Complementares), da discente Andreza Santana Cruz. 8.
Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.000593/2017-99 (Atividades Complementares), da discente Jussiele da Silva. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.002583/2017-98 (Atividades Complementares), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira. 10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.002582/2017-43 (Atividades
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da ementa e programa da disciplina optativa Tópicos de Cálculo para
o semestre 2017.1, com o Prof. Arlúcio da Cruz.
Data: 20/04/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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Complementares para créditos eletivos), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira. 11.
Apreciação da ementa e programa da disciplina optativa Tópicos de Cálculo para o semestre
2017.1, com o Prof. Arlúcio da Cruz. 12. Apreciação da solicitação de oferta da disciplina Álgebra Linear I durante o recesso (Processo 23113.007648/2017-91). 13. O que ocorrer. Item 1.
Sem informes. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Alejandro Caicedo
pôs em discussão a Ata da 1a Reunião Extraordinária do Colegiado. O Prof. Arlúcio da Cruz sugeriu
uma alteração num trecho do texto a fim de deixá-lo mais coerente e o texto modificado foi lido por
ele na reunião. Sem mais sugestões, a ata foi posta em votação com as devidas modificações.
Aprovada por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do parecer do processo 23113.016255/2016-98 (Atividades Complementares), da discente Danielle Silva Menezes, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves. Foi relatado que
a aluna computou, no total, 436 horas; assim, o professor emitiu parecer favorável à inclusão de 14
créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof.
Rafael foi aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Presidente deu início à apreciação
do parecer do processo 23113.000496/2017-04 (Atividades Complementares), do discente Leandro
Carvalho de Santana, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves. Foi relatado que
o aluno computou, no total, 229 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do
discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael foi
aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do parecer
do processo 23113.000431/2017-51 (Atividades Complementares), da discente Rafaela Batista dos
Santos, passando a palavra para a Profa. Viviane de Jesus. Com a palavra, a docente relatou que a
aluna computou, no total, 220 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da
discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Viviane foi
aprovado por unanimidade. Item 7. O senhor presidente deu início à apreciação do parecer do
processo 23113.000590/2017-55 (Atividades Complementares), da discente Andreza Santana Cruz,
passando a palavra para a Profa. Viviane de Jesus. Com a palavra, a docente relatou que a aluna
computou, no total, 227 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210
horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Viviane foi
aprovado por unanimidade. Item 8. O senhor presidente deu início à apreciação do parecer do
processo 23113.000593/2017-99 (Atividades Complementares), da discente Jussiele da Silva, passando a palavra para a Profa. Teresa Cristina. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 324 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente,
conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Teresa foi aprovado
por unanimidade. Item 9. O Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do parecer do processo 23113.002583/2017-98 (Atividades Complementares), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida. Foi relatado que a aluna computou, no total, 231 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
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Local: Sala de Reuniões do DMAI
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente,
conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alan foi aprovado
por unanimidade. Item 10. O Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do parecer do processo 23113.002582/2017-43 (Atividades Complementares para créditos eletivos), da discente Marta Raquel Silva de Oliveira, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida. Ele posicionou-se contrário à conversão de Atividades Complementares em componentes curriculares optativos, como foi solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alan foi aprovado por unanimidade. Assim, o pedido da aluna foi indeferido. Item 11. O senhor presidente pôs
em discussão a ementa e programação didática da disciplina Tópicos de Cálculo, passando a palavra
para o Prof. Arlúcio da Cruz, proponente da disciplina para o semestre 2017.1. Segundo ele, a
ementa abordará Topologia do espaço Rn, Limite e continuidade, Aplicações diferenciáveis,
Teorema da função inversa e Teorema da função implícita, e, ao final do curso, o aluno deverá ser
capaz de indentificar as propriedades topológicas do espaço Euclidiano real e estabelecer os
fundamentos teóricos do cálculo diferecial de função de várias variáveis reais. O programa foi
dividido em duas partes, (1) Topologia do Rn e (2) Aplicações diferenciáveis. Como pré-requisito o
Prof. Arlúcio indicou a disciplina Cálculo II (MATI0018) e indicou também cinco livros como
referência básica. Após breve discussão, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação a ementa e a
programação didática da disciplina Tópicos de Cálculo, que será ministrada pelo Prof.
Arlúcio no semestre 2017.1. Aprovado por unanimidade. Item 12. Ato contínuo, o Prof.
Alejandro Caicedo pôs em discussão a solicitação feita por discentes para ofertar a disciplina
Álgebra Linear I durante o recesso de maio de 2017 (Processo 23113.007648/2017-91). Ele
explicou que este pedido foi encaminhado ao DMAI com a justificativa de combater a retenção dos
alunos; no entanto, a disciplina será ofertada regularmente no semestre 2017.1. A discente Géssica
de Jesus explicou que além da retenção, os alunos informaram que o horário da disciplina em
questão chocará com outra do semestre 2017.1 e, por isso, gostariam de antecipá-la no recesso. O
Prof. Aislan Leal explicou que seria bastante complicado, tanto para alunos quanto para professores,
cursar a disciplina de Álgebra Linear I em apenas um mês; além disso, destacou que a disciplina
será ofertada no próximo semestre, o que reforça o indeferimento da oferta da mesma no recesso. O
Prof. Aislan ainda observou que os solicitantes já tiveram diversas chances de cursar a disciplina,
visto que suas matrículas estão entre os anos de 2009 a 2013. O Prof. Alejandro também reforçou
que muitos professores estariam de férias nessa época e os docentes substitutos recém-contratados
estariam com disciplinas do semestre 2016.2 que estavam sem professor. A Prof a. Viviane de Jesus
sugeriu que, para as próximas ofertas, o chefe faça um levantamento prévio das disciplinas que os
prováveis formandos necessitam a fim de minimizar possíveis choques de horários. Após discussão,
o Prof. Alejandro pôs em votação a solicitação de oferta da disciplina Álgebra Linear I
durante o recesso. Indeferida por unanimidade. Item 13. Não houve o que ocorrer. Nada mais
havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao
vigésimo dia do mês de abril de dois mil e dezessete.
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4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 08/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 06 de junho de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 4a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática, que
será realizada no dia 08/06/2017 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do Departamento de
Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 3a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática;
3. Solicitação de turmas de ensino individualizado;
4. Solicitação de anuência de disciplinas pelo Departamento de Física (DFCI) – Memorando eletrônico
no 32/2017;

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 08/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Solicitação de turmas de ensino individualizado.
Data: 08/06/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes (Suplente),
Alan Almeida Santos, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Marta Élid Amorim
Mateus, Rafael Neves Almeida e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (Férias), Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Em aula), Marile ne Santos -DEDI (Participação em evento) e Teresa Cristina Etcheverria (Aula na graduação). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 3a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 3. Solicitação de turmas de ensino individualizado. 4. Solicitação de anuência de disciplinas pelo Departamento de Física (DFCI) – Memorando eletrônico n o 32/2017. 5. O que
ocorrer. Item 1. Sem informes. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 3ª Reunião
Ordinária do Colegiado. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo,
o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão duas solicitações de turmas de ensino individualizado.
Ele explicou que a aluna do curso de Sistemas de Informação, Thaynara Regina Silva Alves, solici tou a abertura de uma turma de ensino individualizado da disciplina Cálculo I. No entanto, ele destacou que para o semestre 2017.1 estão ofertadas duas turmas regulares desta disciplina e nenhuma
delas choca com qualquer outro componente que a aluna está matriculada. O Prof. Aislan Leal indagou se há algum professor disponível para assumir esta turma e o Prof. Alejandro informou que não
tinha conhecimento de alguém que se dispusesse naquele momento. Sendo assim, os conselheiros
observaram que não havia uma justificativa plausível para este pedido. Deste modo, o Prof. Alejandro pôs em votação a abertura de turma de ensino individualizado da disciplina Cálculo I
para a discente Thaynara Regina. Reprovado por unanimidade. O pedido da aluna foi indeferido. A outra solicitação partiu de uma discente do curso de Matemática, Danielle Silva Menezes,
para a disciplina Análise na reta. O Prof. Alejandro informou que, embora esta disciplina esteja
ofertada para o semestre 2017.1, o pedido foi motivado porque houve choque de horário com outra
disciplina e a discente encontra-se com o status de formanda; ele ainda destacou que o Prof. Arlúcio
da Cruz mostrou-se disposto em acompanhar a aluna no ensino individualizado, caso o mesmo seja
aprovado pelo Colegiado. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação a solicitação
de abertura de turma de ensino individualizado da disciplina Análise na reta para a aluna Danielle Silva. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o senhor presidente pôs em discussão a solicitação de anuência de oferta de disciplinas feita pelo Departamento de Física de Itabaiana
(DFCI). Ele explicou que recebeu um memorando do DFCI (Memorando Eletrônico n o
32/2017/DFCI) solicitando a confirmação da oferta das disciplinas do DMAI para o DFCI da seguinte maneira: 1o período (ano/2) – Cálculo Diferencial e Vetores e Geometria Analítica; 2o período (ano/1) – Cálculo Integral; 3o período (ano/2) – Cálculo Diferencial em várias variáveis e Equações Diferenciais Ordinárias; 4o período (ano/1) – Cálculo Integral de funções de várias variáveis;
8o período (ano/1) – Cálculo Numérico. Assim, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação a confirmação da oferta, pelo DMAI ao DFCI, das disciplinas acima mencionadas nos respectivos
semestres. Aprovado por unanimidade. Item 5. Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a
tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao oitavo dia do
mês de junho de dois mil e dezessete.
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5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 05/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 01 de setembro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 5a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática, que
será realizada no dia 05/09/2017 (terça-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do Departamento de
Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 4a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática;
3. Eleição para o Núcleo Docente Estruturante (NDE);
4. Eleição para representante do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos do Campus;
5. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.007761/2017-77
(Atividades Complementares), da discente Daniela Mota Teixeira;
6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Marta Élid sobre o processo 23113.007762/2017-11
(Atividades Complementares), do discente Mateus da Cunha Santos;
7. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo 23113.008944/2017-18
(Atividades Complementares), da discente Maria Edna dos Anjos Nascimento;
8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Arlúcio da Cruz sobre o processo 23113.008964/2017-81
(Atividades Complementares), da discente Maria Cristiane Andrade de Carvalho;
9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.009078/2017-74
(Atividades Complementares), do discente Ismael Barreto;
10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.008913/2017-59
(Atividades Complementares), da discente Juliana Menezes de Araújo;
11. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.013429/2017-41
(Atividades Complementares), do discente José dos Santos Oliveira;

12. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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84

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2017

Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 05/09

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição para o Núcleo Docente Estruturante (NDE).
Data: 05/09/2017
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Arlúcio da
Cruz Viana, Marilene Santos - DEDI, Rafael Neves Almeida, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane
de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos (Suplente). Ausentes, com justificativa, Aislan
Leal Fontes – Suplente (Aula na graduação), Cyntian Verônica dos Santos - Representante discente
(Reunião Residência Universitária), Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Atividade
PIBID) e Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 4a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 3. Eleição para o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 4. Eleição para representante do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos do Campus. 5. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.007761/2017-77 (Atividades Complementares), da discente Daniela
Mota Teixeira. 6. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Marta Élid sobre o processo
23113.007762/2017-11 (Atividades Complementares), do discente Mateus da Cunha Santos. 7.
Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.008944/2017-18 (Atividades Complementares), da discente Maria Edna dos Anjos Nascimento. 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Arlúcio da Cruz sobre o processo
23113.008964/2017-81 (Atividades Complementares), da discente Maria Cristiane Andrade
Carvalho. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.009078/2017-74 (Atividades Complementares), do discente Ismael Barreto. 10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.008913/2017-59 (Atividades Complementares), da discente Juliana Menezes de Araújo. 11. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.013429/2017-41 (Atividades Complementares), do discente José dos Santos Oliveira. 12. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Alejandro
Caicedo informou que o DAA enviou ao Departamento de Matemática de Itabaiana (DMAI) um
processo de equivalência de disciplinas (Processo 23113.024245/2016-26) dando ciência que não é
permitido o aproveitamento das disciplinas de Estágio, conforme consta nas Normas Acadêmicas
da UFS (Resolução no 014/2015/CONEPE). Também informou que o processo que trata da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso encontra-se no Departamento de Apoio Didático-Pedagógico (DEAPE) e, em breve, retornará ao Departamento para ajustes. Item 2. O senhor presidente
pôs em discussão a Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado. Em votação, a ata foi aprovada
por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão a eleição
para os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e fez uma breve leitura das Resoluções n o
115/2010/CONEPE e no 014/2015/CONEPE para deixar claro a função e a composição do NDE.
Neste momento, o Prof. Rafael Neves chegou à reunião. Logo em seguida, o Prof. Alejandro distri
buiu cédulas para os conselheiros contendo o nome de todos os docentes do DMAI e, após votação,
iniciou a contagem dos votos. Votaram 7 (sete) conselheiros, sendo 7 (sete) votos válidos. Resulta
do: Teresa Cristina Etcheverria – 5 (cinco) votos, Viviane de Jesus Lisboa Aquino – 5 (cinco) vo
tos, Wagner Ferreira Santos – 5 (cinco) votos, Aislan Leal Fontes (3 votos), Alan Almeida Santos –
3 (três) votos, Arlúcio da Cruz Viana – 3 (três) votos, Éder Mateus de Souza – 3 (três) votos, Ale
jandro Caicedo Roque – 2 (dois) votos, Mateus Alegri – 2 (dois) votos, Rafael Neves Almeida – 2
(dois) votos, Marta Élid Amorim Mateus – 1 (um) voto e Samuel Brito Silva – 1 (um) voto. Assim,
os novos membros escolhidos para compor o NDE, com mandato de três anos, foram os pro
fessores Aislan Leal, Alan Almeida, Arlúcio da Cruz, Éder Mateus, Teresa Cristina, Viviane
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de Jesus e Wagner Ferreira. O Presidente informou que todos os eleitos seriam notificados sobre
o resultado da eleição. A Profa. Marilene Santos chegou à reunião após a votação. Item 4. Em se
guida, o senhor presidente pôs em discussão a indicação de um representante docente do DMAI
para o Conselho de Coordenação de Cursos do Campus, iniciando com uma breve leitura do Regi
mento Geral da UFS onde trata da composição deste Conselho. A Prof a. Teresa Cristina sugeriu per
guntar se havia alguém interessado nesta representação e o Prof. Alan Almeida se manifestou, res
saltando que o propósito seria a integração da Matemática com os demais cursos. Não havendo mais
interessados em ocupar a vaga, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em votação o nome do Prof. Alan
para representar o DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos por dois anos. Aprovado
por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Presidente deu início à apreciação do parecer do processo
23113.007761/2017-77 (Atividades Complementares), da discente Daniela Mota Teixeira, passando
a palavra para a Profa. Viviane de Jesus. Com a palavra, ela relatou que a aluna computou, no total,
341 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades
complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado
no processo. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Viviane foi aprovado por unanimidade.
Item 6. O Prof. Alejandro Caicedo iniciou a apreciação do parecer do processo
23113.007762/2017-11 (Atividades Complementares), do discente Mateus da Cunha Santos, passando a palavra para a Profa. Teresa Cristina, que fez a leitura do parecer emitido pela Prof a. Marta
Élid. Foi relatado que o aluno computou, no total, 297 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à
inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente. Em votação, o parecer emitido pela Profa. Marta foi aprovado por unanimidade. Item 7. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação
do parecer do processo 23113.008944/2017-18 (Atividades Complementares), da discente Maria
Edna dos Anjos Nascimento, passando a palavra para a Prof a. Teresa Cristina. Com a palavra, ela
relatou que a aluna computou, no total, 319 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de
14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no
histórico da discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pela Profa.
Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 8. Em seguida, o Presidente deu início à apreciação
do parecer do processo 23113.008964/2017-81 (Atividades Complementares), da discente Maria
Cristiane Andrade de Carvalho, passando a palavra para o Prof. Arlúcio da Cruz. Com a palavra, ele
relatou que a aluna computou, no total, 238 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de
14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no
histórico da discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof.
Arlúcio foi aprovado por unanimidade. Item 9. O Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do parecer do processo 23113.009078/2017-74 (Atividades Complementares), do discente Ismael Barreto, passando a palavra para o Prof. Alan Almeida. Com a palavra, ele relatou que o aluno
computou, no total, 245 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210
horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alan foi aprovado por unanimidade. Item 10. O Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do parecer do
processo 23113.008913/2017-59 (Atividades Complementares), da discente Juliana Menezes de
Araujo, passando a palavra para o Prof. Rafael Neves. Com a palavra, ele relatou que a aluna computou, no total, 793 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
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como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente.
Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael foi aprovado por unanimidade. Item 11. O senhor presidente deu início à apreciação do parecer do processo 23113.013429/2017-41 (Atividades
Complementares), do discente José dos Santos Oliveira, passando a palavra para o Prof. Rafael Neves. Com a palavra, ele relatou que o aluno computou, no total, 195 horas; sendo assim, ele emitiu
parecer recomendando o retorno do processo ao Departamento de Matemática para que contacte o
discente a fim de anexar novos certificados que completem a carga horária mínima exigida para as
Atividades Complementares (210 horas). Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael foi
aprovado por unanimidade. Item 12. Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, eu,
Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será
assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezessete.
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6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 31/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 27 de outubro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 6a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática, que
será realizada no dia 31/10/2017 (terça-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do Departamento de
Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 5a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática;
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.013429/2017-41
(Atividades Complementares), do discente José dos Santos Oliveira;
4. Solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Álgebra Linear I, Análise na Reta,
Matemática para o Ensino Médio I, Matemática para o Ensino Médio II, Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática III e Probabilidade e Estatística;

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Alejandro Caicedo Roque, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Arlúcio da
Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marilene Santos (DEDI), Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos (Suplente). Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes
(Suplente), Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade) e Rafael Neves Almeida. Pauta: 1.
Informes. 2. Apreciação da Ata da 5a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo
23113.013429/2017-41 (Atividades Complementares), do discente José dos Santos Oliveira. 4.
Solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Álgebra Linear I, Análise na Reta,
Matemática para o Ensino Médio I, Matemática para o Ensino Médio II, Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III e Probabilidade e Estatística. 5. O que ocorrer. Item 1. O
Prof. Wagner Ferreira informou que os professores que se dispuseram a preparar os alunos para o
ENADE 2017 farão uma revisão na semana que precede o exame. Item 2. O senhor presidente pôs
em discussão a Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado. Sem sugestões, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Alejandro Caicedo deu início à apreciação do
parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.013429/2017-41 (Atividades Complementares), do discente José dos Santos Oliveira, fazendo a leitura do mesmo. Foi relatado que o
aluno adicionou novo certificado, conforme orientação do parecer anterior feito pelo Prof. Rafael
(5o Reunião Ordinária do Colegiado de Matemática), a fim de completar as 210 horas exigidas para
as Atividades Complementares do curso de Matemática; com isso, ele passou a computar, no total,
225 horas. Assim, o professor emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como
atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado no processo. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael foi aprovado por
unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Prof. Alejandro Caicedo pôs em discussão algumas solicitações de turmas de ensino individualizado para o semestre 2017.2. Inicialmente, fez uma breve leitura dos artigos da Resolução no 14/2015/CONEPE (normas acadêmicas) que tratam desta matéria e
listou as disciplinas e alunos que as solicitaram, destacando que os requisitos para tais pedidos foram preenchidos. Ele explicou que a aluna do curso de Matemática, Wyana Kelly Estrela dos Reis,
solicitou a abertura de uma turma de ensino individualizado da disciplina Estágio Supervisionado
em Ensino de Matemática III, destacando que conversou com a Profa. Teresa Cristina e a mesma se
dispôs a orientar a aluna; para isso, a docente sugeriu que seja criada uma turma regular ao invés de
uma turma individual. Deste modo, o Prof. Alejandro pôs em votação o indeferimento da abertura de turma de ensino individualizado da disciplina Estágio Supervisionado III e abertura
de turma regular para a discente Wyana Kelly, sob a supervisão da Prof a. Teresa. Aprovado
por unanimidade. Outra solicitação foi feita para disciplina Matemática para o Ensino Médio I, pelas alunas Gilvânia dos Santos Silva e Rosicleide Nunes de Oliveira. Ele destacou, observando o
histórico das alunas, que a discente Gilvânia ficaria com apenas essa disciplina pendente para o semestre seguinte, enquanto que Rosicleide já estava com uma carga horária alta para o atual semestre, sugerindo, assim, que o pedido desta última fosse indeferido. Ele também informou que a Prof a.
Viviane de Jesus concordou em orientar as alunas, caso o colegiado aprove o ensino individualizado. A Profa. Viviane manteve o compromisso e informou que não via problema em orientar as duas
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estudantes. Após breve discussão, o presidente pôs em votação a abertura de turma de ensino
individual da disciplina Matemática para o Ensino Médio I para as alunas Gilvânia e Rosicleide, sob orientação da Profa. Viviane. Aprovado por unanimidade. Também houve procura por
turma de ensino individual da disciplina Matemática para o Ensino Médio II pela aluna Roserlaine
Rodrigues de Santana. O Prof. Alejandro, analisando o histórico da aluna, verificou que ela não se
enquadra para a oferta de turma de ensino individual, visto que há várias disciplinas pendentes. Assim, o Prof. Alejandro pôs em votação a solicitação de turma de ensino individual feito por
Roserlaine para a disciplina Matemática para o Ensino Médio II. Reprovado por unanimidade. O pedido da aluna foi indeferido. A outra solicitação partiu de duas discentes do curso de Matemática, Mayara Borges dos Santos e Roserlaine Rodrigues de Santana, para a disciplina Álgebra Linear I. O Presidente informou que Roselaine não se encaixa para este tipo de pedido, conforme já
informado, e Mayara atende os requisitos necessários para o ensino individual. Ele explicou que
conversou com o Prof. Aislan Leal sobre o caso de uma possível orientação, mas até aquele momento não havia recebido uma resposta; sendo assim, ele se dispôs acompanhar a aluna caso ninguém se interessasse. Após breve discussão, o Prof. Alejandro pôs em votação a solicitação de
abertura de turma de ensino individualizado da disciplina Álgebra Linear I para a aluna
Mayara Borges, sob orientação dele, e o indeferimento da solicitação de Roserlaine Rodrigues
para a mesma disciplina. Aprovado por unanimidade. O Prof. Alejandro destacou que só fará
o acompanhamento da aluna Mayara no semestre 2017.2, caso o Prof. Aislan não aceite a proposta. Seguindo com os pedidos, o Prof. Alejandro informou que dez alunos solicitaram ensino individual da disciplina Análise na Reta e que todos eles se encaixam nos pré-requisitos exigidos. Ele
explicou que conversou com alguns professores a fim de buscar uma solução para estes casos e chegou à seguinte alternativa: remanejar o Prof. Samuel Canevari para a disciplina Fundamentos de
Matemática e cancelar, baseado nas normas acadêmicas, a turma de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) que ele ministraria e que tinha apenas três alunos matriculados; o Prof. Arlúcio da Cruz
passaria a ministrar uma turma regular do componente Análise na Reta e orientaria o aluno do curso
de Matemática, Ismael Barreto, em ensino individual de EDO, pois ele estava matriculado na turma
de EDO que seria cancelada e seria concludente. Assim, o presidente pôs em votação a criação de
uma turma regular de Análise na Reta, ministrada pelo Prof. Arlúcio, o cancelamento da turma de EDO, antes ministrada pelo Prof. Samuel Canevari, sendo que este passaria a ministrar
Fundamentos de Matemática, e criação de uma turma individual de EDO para o discente Ismael Barreto. Aprovado com voto contra do Prof. Alan Almeida, que justificou dizendo que
na atual gestão as alterações na oferta depois do início do semestre tornaram-se recorrentes e
isto compromete fortemente a qualidade dos cursos. O Prof. Alejandro respondeu dizendo que as
ofertas são feitas muito tempo antes do início do semestre e, por isso, não há como prever as demandas de ensino individual que surgirão depois. A última solicitação de ensino individual foi feita
por um aluno do Departamento de Sistemas de Informação (DSI), Anailson Santos Mota, para a disciplina Probabilidade e Estatística. O Presidente informou que o Prof. Murilo de Medeiros se dispôs
acompanhar o estudante ao longo do semestre. Assim, o Prof. Alejandro pôs em votação a abertura de uma turma de ensino individual da disciplina Probabilidade e Estatística para Anailson Santos, sob orientação do Prof. Murilo. Aprovado por unanimidade. Item 5. Não houve o
que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após
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lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezessete.
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91

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2017

7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 14/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 12 de dezembro de 2017)
Convocamos Vossa Senhoria para 7a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática, que
será realizada no dia 14/12/2017 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do Departamento de
Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 6a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática;
3. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo 23113.016657/2017-73
(Atividades Complementares), da discente Adriana Gregório da Silva;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo 23113.033301/2017-02
(Atividades Complementares), do discente Adriano Fonseca Ettinger;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo 23113.033650/2017-16
(Atividades Complementares), do discente André Santos Oliveira;
6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.033678/2017-53
(Atividades Complementares), da discente Adenise Menezes dos Santos;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o processo 23113.030953/201787 (Equivalência de disciplinas), da discente Thaís Oliveira Campos;
8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o processo 23113.031353/201736 (Equivalência de disciplinas), do discente Rafael Rezende Santana Carvalho;
9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.028164/2017-86
(Quebra de Pré-requisito), da discente Raniella Batista de Oliveira Santos;
10. Discussão sobre a oferta 2018.1;
11. Calendário de reuniões do Colegiado do DMAI;

12. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão sobre a oferta 2018.1.
Data: 14/12/2017
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Marilene
Santos (DEDI), Murilo de Medeiros Sampaio, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Aula
na graduação) e Rafael Neves Almeida (Licença Capacitação). Os professores Alejandro Caicedo e
Samuel Brito participaram da reunião como convidados. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da
Ata da 6a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática. 3. Apreciação do parecer
emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.016657/2017-73 (Atividades Complementares), da discente Adriana Gregório da Silva. 4. Apreciação do parecer emitido pelo
Prof. Samuel Canevari sobre o processo 23113.033301/2017-02 (Atividades Complementares),
do discente Adriano Fonseca Ettinger. 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan
Leal sobre o processo 23113.033650/2017-16 (Atividades Complementares), do discente André
Santos Oliveira. 6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.033678/2017-53 (Atividades Complementares), da discente Adenise Menezes dos
Santos. 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o processo
23113.030953/2017-87 (Equivalência de disciplinas), da discente Thaís Oliveira Campos. 8.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Murilo de Medeiros sobre o processo
23113.031353/2017-36 (Equivalência de disciplinas), do discente Rafael Rezende Santana Carvalho. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.028164/2017-86 (Quebra de Pré-requisito), da discente Raniella Batista de Oliveira
Santos. 10. Discussão sobre a oferta 2018.1. 11. Calendário de reuniões do Colegiado do
DMAI. 12. O que ocorrer. Havendo quórum, o Prof. Samuel Canevari informou que recebeu uma
solicitação de inclusão de ponto feita pelo Prof. Alan Almeida antes do envio da convocação, mas
negou a inclusão direta do ponto de pauta, pois achou melhor passar pela apreciação do Colegiado a
inclusão ou não do ponto “Pedido de revogação da aprovação do Projeto Pedagógico do curso de
Matemática” destacando que não gostaria de se responsabilizar pela desaprovação de uma matéria
já aprovada pelo Colegiado; ainda enfatizou que toda vez que chegar algum pedido de desaprovação
de questões já aprovadas por este conselho, ele submeterá à apreciação de todos sobre a inclusão ou
não do ponto na pauta da reunião. Após se manifestar, o senhor presidente passou a palavra para o
Prof. Alan, que ressaltou que tem, assim como os demais conselheiros, o direito de questionar
quaisquer atitudes do Colegiado, do Conselho Departamental, da chefia, da direção de Centro e da
reitoria; por isso, ele solicitou a inclusão do ponto para poder argumentar sobre as decisões tomadas
sobre o Projeto Pedagógico do curso. O Prof. Aislan Leal manifestou opinião com relação à inserção de pontos de pauta nas reuniões, destacando que acreditava que os pontos encaminhados ao Departamento não passavam por uma pré-análise da chefia e o Presidente informou que quem convoca
a reunião é o chefe e, por isso, ele decide os pontos que serão discutidos nas reuniões. Após considerações, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a inclusão deste ponto nesta reunião, com quatro
votos favoráveis, quatro votos desfavoráveis e uma abstenção, resultando, após voto de qualidade,
na aprovação da não inclusão do ponto na pauta. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que alguns alunos estão matriculados, simultaneamente, em disciplinas equivalentes do DMAI e do DMA
no semestre 2017.2 e, após conversar com o diretor do DAA sobre o assunto, encaminhou pedido
ao NTI para que resolvesse essa questão no sistema, impossibilitando a matrícula simultânea em
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componentes curriculares de departamentos distintos no mesmo semestre; o pessoal do NTI informou que trabalhará com o sistema, a fim de bloquear este tipo de situação. O Prof. Murilo de Medeiros informou que recebeu do Colegiado do Curso de Química do Campus Itabaiana uma cópia
do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deles juntamente com as recomendações de ajustes feitas
pelo DEAPE e sugeriu que os membros do Colegiado de Matemática também fossem notificados
sobre as recomendações feitas ao PPC de Matemática. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado. Após as modificações sugeridas, a ata foi posta
em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do parecer do
processo 23113.016657/2017-73 (Atividades Complementares), da discente Adriana Gregório da
Silva, fazendo a leitura do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina. Foi relatado que a aluna computou, no total, 291 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente.
Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 4. O
Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer emitido por ele sobre o processo
23113.033301/2017-02 (Atividades Complementares), do discente Adriano Fonseca Ettinger, iniciando a leitura do seu relato; durante a leitura, percebeu-se alguns equívocos quanto à datas e contagem de horas. O parecer foi corrigido e o aluno passou a computar, no total, 213 horas; assim, ele
emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares,
com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o
parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari foi aprovado com as alterações recomendadas,
com voto contrário do Prof. Alan Almeida. Item 5. O Presidente iniciou a apreciação do parecer
sobre o processo 23113.033650/2017-16 (Atividades Complementares), do discente André Santos
Oliveira, fazendo a leitura do relato emitido pelo Prof. Aislan Leal. Diante do exposto, o Prof. Murilo de Medeiros sugeriu que o parecer detalhasse quais foram as atividades que o aluno participou
e os conselheiros concordaram com a sugestão. Com as alterações feitas, o aluno computou, no total, 223 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Aislan foi aprovado com as alterações sugeridas, com votos contrários dos professores Alan Almeida e Murilo. Item 6. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.033678/2017-53 (Atividades Complementares), da discente Adenise Menezes dos Santos, passando a palavra para a Prof a. Viviane de Jesus. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 261 horas; assim, ela emitiu
parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota
10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer
emitido pela Profa. Viviane foi aprovado por unanimidade. Item 7. Ato contínuo, o Prof.
Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.030953/2017-87 (Equivalência
de disciplinas), da aluna do curso de Sistemas de Informação Thaís Oliveira Campos, passando a
palavra para o Prof. Murilo de Medeiros. Com a palavra, o docente explicou que foi solicitado a
equivalência das disciplinas Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica, Probabilidade e Estatística e
Cálculo Numérico; no entanto, constava no processo apenas as ementas/programas das disciplinas
Cálculo I e Álgebra Linear e Geometria Analítica, cursadas na Faculdade Anhanguera/Pitágoras.
Após análise dos documentos contidos no processo, o Prof. Murilo negou a inclusão das disciplinas
requeridas porque as ementas/programas apresentados não satisfaziam o percentual mínimo de 75%
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de equivalência com as disciplinas solicitadas. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Murilo
foi aprovado por unanimidade. Item 8. Em seguida, o presidente deu início à apreciação do
parecer do processo 23113.031353/2017-36 (Equivalência de disciplinas), do discente do curso de
Sistemas de Informação Rafael Rezende Santana Carvalho, passando a palavra para o Prof. Murilo
de Medeiros. Com a palavra, o professor explicou que o aluno cursou a disciplina Cálculo I na
Universidade Tiradentes e pediu equivalência para a disciplina obrigatória Cáculo I do seu curso na
UFS. Considerando a ementa/programa da disciplina cursada, o Prof. Murilo emitiu parecer
favorável ao deferimento da equivalência requerida. Em votação, o parecer emitido pelo Prof.
Murilo foi aprovado por unanimidade. Item 9. O Prof. Samuel Canevari deu início à apreciação
do parecer do processo 23113.028164/2017-86 (Quebra de Pré-requisito), da aluna Raniella Batista
de Oliveira Santos, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida. Foi relatado que a
discente solicitou a quebra do pré-requisito para cursar a disciplina Introdução à Ciência da
Computação (SINF0010), que, no caso, seria a disciplina Cálculo I (MATI0017), alegando ser
capaz de cursá-la sem o seu pré-requisito por possuir curso técnico na área de informática. No
entanto, o relator entendeu que cursar SINF0010 sem ter concluído Cálculo I causaria prejuízos
futuros, uma vez que para cursar o componente Cálculo Numérico I (MATI0046) o aluno necessita
fortemente do conhecimento adquirido nas duas disciplinas (Cálculo I e Introdução à Ciência da
Computação); assim, o Prof. Alan emitiu parecer desfavorável à quebra de pré-requisito solicitada.
Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alan foi aprovado por unanimidade. Item 10. Ato
contínuo, o presidente pôs em discussão a proposta de oferta para o semestre 2018.1, explicando
que o Colegiado é o responsável pela apreciação da oferta de disciplinas obrigatórias para o curso.
Assim, ele apresentou as disciplinas que devem ser ofertadas para cada período do curso de
Matemática e iniciou a discussão sobre os horários de cada uma, enfatizando que os horários ali
propostos estavam baseados na oferta 2017.1. A primeira questão levantada foi o fato de tentar
agrupar as disciplinas do curso no turno da tarde, já que o mesmo é considerado vespertino; um
segundo questionamento foi com relação a oferta de componentes optativos para o quarto semestre,
observando-se que em períodos anteriores houve uma maior preocupação em ofertar disciplinas
para repetentes/diversos ao invés de ofertar optativas do próprio curso e, por isso, o presidente
sugeriu priorizar a oferta voltada para os discentes do curso, além de cumprir com as obrigatórias
para outros cursos, ficando a oferta para diversos/repetentes condicionada à disponibilidade de
docentes. A Profa. Teresa Cristina disponibilizou-se para ministrar uma optativa em 2018.1. O Prof.
Aislan Leal destacou que antes de mais nada deve-se observar a demanda para planejar o horário do
semestre, ficando a oferta de optativas condicionada à boa vontade de algum docente para ministrála e o Prof. Samuel Canevari ressaltou que a oferta de optativas está prevista no Projeto Pedagógico
do curso e que o Colegiado deve definir sobre isso. O Prof. Alan Almeida perguntou o que deve ser
feito caso não haja interesse dos alunos pelas optativas ofertadas e o Prof. Samuel Canevari
respondeu que o Departamento cumpriu seu papel ao ofertá-la; o Prof. Alan destacou que oferta de
optativas deve partir da demanda de discentes interessados em cursar determinado componente
curricular, verificada a partir de solicitação feita por eles ao Departamento. Após esta
argumentação, a Profa. Viviane de Jesus propôs fazer uma pesquisa entre os alunos para saber quais
optativas ele teriam interesse em cursar no semestre 2018.1. O Prof. Alan destacou que os alunos
precisam ser conscientizados da importância das optativas do curso para a sua formação enquanto
futuros professores de matemática, através de seminários, da orientação pedagógica, pois, do
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contrário, eles sempre buscarão os caminhos mais 'fáceis' para cumprir a grade curricular. Para o
sexto semestre, o Prof. Samuel Canevari observou que algumas aulas da disciplina de Estágio
Supervisionado I estavam no turno matutino e perguntou a Profa. Teresa se havia uma maneira de
distribuir estas aulas no turno da tarde e ela sugeriu que fossem remanejadas para a sexta a tarde ou
manhã. A Profa. Viviane sugeriu verificar os prováveis formandos do semestre 2018.1 para evitar
possíveis choques de horários que poderão ocorrer no caso de alterações de horários e que poderá
prejudicá-los. Outra questão que ficou para análise foi a dos horários da disciplina Estágio
Supervisionado III no oitavo período. Diante de toda a discussão, o presidente propôs repensar os
horários e a quantidade de disciplinas optativas que deverão ser ofertadas em 2018.1 para
apreciação na próxima reunião. A Profa. Viviane sugeriu pôr em apreciação a realização de uma
pequisa entre os discentes sobre a demanda para optativas em 2018.1 e consultar as
disciplinas que os prováveis formandos de 2018.1 precisam para completar o curso;assim, o
Presidente pôs em votação a proposta da Prof a. Viviane, que foi aprovada com um voto
contra, do Prof. Aislan. Item 11. Em seguida, o senhor presidente iniciou a discussão sobre o
calendário de reuniões do Colegiado do DMAI para o ano de 2018, propondo que as reuniões
ocorram na segunda quinta-feira útil de cada mês, no período matutino, a fim de harmonizar com a
reunião de Coordenação de Cursos do Campus, que acontece na primeira semana de cada mês. Em
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Item 12. O Prof. Alan Almeida perguntou se
poderia pegar a gravação desta reunião e o Prof. Samuel Canevari informou que desconhecia a
possibilidade de liberação das gravações de reuniões e ficou de dar uma resposta posteriormente ao
solicitante, mas, quando o Prof. Alan informou que gostaria do áudio para explicitar o excesso de
autoridade que a chefia apresentou no início da reunião, o presidente autorizou a cópia da gravação.
O Prof. Alan informou que questionou, na reunião do Conselho de Coordenação de Cursos do
Campus, sobre a possibilidade de propor uma reanálise do Projeto Pedagógico do Curso de
Matemática e os conselheiros sugeriram discutir o assunto no Colegiado do próprio curso antes de
debater numa instância superior; com isso, justificou a sua solicitação de incluir o ponto para
discussão sobre a tramitação do PPC de Matemática, baseado em argumentos documentados.
Também relatou que estranhou os argumentos contrários à inclusão do ponto, como a não
concordância da chefia com uma decisão futura sobre a matéria, entendendo que houve um préjulgamento do mérito da questão e uma postura autoritária do chefe, destacando que todo
conselheiro tem o direito de contestar qualquer posição tomada pelo Departamento. Outra questão
levantada pelo Prof. Alan foi sobre o aumento do número de alunos da sua turma de Cálculo I
(2017.2), que antes tinha 50 discentes e passou a conter 58, destacando que ele não foi consultado
sobre estas inclusões, mostrando-se, inclusive, contrário a turmas superlotadas e, após indagar o
porquê destas inclusões, o ex-chefe disse ter sido responsável por elas e que não era preciso
consultar o professor da turma; além disso, perguntou se algum docente foi consultado sobre a
inclusão de alunos em suas respectivas turmas e a professora Viviane de Jesus informou que sim e o
Prof. Murilo de Medeiros informou que só permitiu a inclusão de formandos. O Prof. Aislan Leal
manifestou incômodo com relação à postura autoritária da chefia quando colocou que, como chefe,
ele decide sobre a inclusão ou não de pontos de pauta; o Prof. Aislan entende que solicitar a
inclusão de pontos em qualquer reunião é um direito de todo o conselheiros, independentemente da
chefia concordar ou não com o ponto. O Prof. Murilo informou que no Departamento de Química,
do qual participa como membro do Colegiado, houve a apreciação de pedidos de equivalência de
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disciplina de outros Departamentos e o próprio Colegiado da Química analisou os pedidos, o que
lhe causou dúvida sobre de quem é a competência para aprovar esse tipo de pedido. A Prof a. Teresa
Cristina informou que o NDE está trabalhando com algumas alterações na Resolução que versa
sobre as Atividades Complementares para o curso de Matemática e que, posteriormente, a mesma
passará por apreciação do Colegiado. O Prof. Samuel Canevari pediu desculpas aos conselheiros
pela sua fala com relação à inclusão de pontos de pauta, destacando que não houve intenção de ser
autoritário; informou que, segundo o que ele pesquisou e se informou sobre a competência de um
chefe de Departamento, cabe ao Presidente do Conselho definir os pontos que entrarão em reunião
e, no caso em questão, ele não viu argumentos fortes para inclusão do ponto solicitado pelo Prof.
Alan. Além disso, ressaltou que os questionamentos quanto a aprovação do PPC deveriam ter sido
feitos no momento da aprovação do mesmo e não agora, sugerindo ao Prof. Alan que faça um relato
sobre os problemas encontrados no PPC para que este seja submetido à apreciação do Colegiado.
Outro ponto levantado pelo presidente foi com relação aos pedidos de inclusão, destacando que
numa próxima reunião discutirá a forma como deverão ser feitas, além de discutir sobre o número
de alunos nas turmas, evitando problemas para docentes e chefe. Por fim, ele pediu que os
problemas do Departamento sejam discutidos internamente nos devidos Conselhos e não em
instâncias superiores. O Prof. Alan registrou que, quando perguntou anteriormente se algum
docente tinha sido consultado sobre inclusão de alunos em suas turmas, o Prof. Samuel Canevari
não respondeu, mas, logo em seguida, confirmou que foi consultado pelo chefe anterior sobre
inclusões em suas respectivas turmas. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes.
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois
mil e dezessete.
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98

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2017

Ata da 1ª Reunião Ordinária do NDE - 09/11
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Éder Mateus de Souza, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Os professores
Alejandro Caicedo Roque e Wagner Ferreira Santos participaram como convidados. Pauta: 1.
Eleição do presidente do NDE. 2. Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 3. O que ocorrer. Item
1. O Prof. Samuel Canevari informou que, após a escolha dos componentes do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), ocorrida na 5a Reunião Ordinária do Colegiado, devia-se indicar quem assumiria
a presidência do mesmo. O Prof. Éder Mateus sugeriu o nome da Profa. Teresa Cristina para tal função
e a mesma se dispôs a assumir o compromisso. Sem mais interessados, o Prof. Samuel pôs em
votação o nome da Profa. Teresa para assumir a presidência do Núcleo Docente Estruturante
do curso de Matemática por três anos. Aprovado por unanimidade. Item 2. Ato contínuo, o
Presidente pôs em discussão o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática (Processo
23113.007708/2017-76), explicando que ainda não estava ciente de todo o conteúdo do processo, mas
gostaria que o novo NDE retomasse os trabalhos fazendo os ajustes solicitados pelo DEAPE. O Prof.
Éder Mateus também ressaltou que não conhecia todo o projeto e, por isso, sugeriu que os arquivos
atrelados ao projeto e as recomendações feitas pelo DEAPE fossem enviados a todos os membros do
NDE, a fim de iniciar uma discussão. O Prof. Alejandro Caicedo explicou que, caso haja necessidade,
o NDE poderá solicitar uma reunião com a técnica do DEAPE, que emitiu o relatório, para
esclarecimentos. O Prof. Wagner Ferreira perguntou quais foram os ajustes recomendados e, como
seria uma leitura longa, os conselheiros sugeriram que o documento fosse escaneado e enviado a
todos. Item 3. O Prof. Aislan Leal informou que não deseja continuar no NDE e perguntou como
proceder neste caso e o Prof. Samuel recomendou que seja feito um pedido formal à chefia, para que
as providências sejam tomadas. O Prof. Alan Almeida solicitou o envio dos arquivos que estão no
CD/DVD que faz parte do processo do PPC. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida,
lavrei (a pedido da chefia) a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada
pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de novembro de
dois mil e dezessete.
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A reunião foi convocada e presidida pela Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Teresa
Cristina Etcheverria, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Aislan Leal
Fontes, Éder Mateus de Souza, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Raissa Alves Colaço Paz (Técnica
em Assuntos Educacionais). Pauta: Discussão sobre as sugestões e revisões enviadas pelo
DEAPE/PROGRAD para serem feitas no Projeto Pedagógico do Curso de Matemática –
Licenciatura - Processo 007708/2017 - 76. A presidente da comissão conduziu a discussão da
seguinte forma: foi feita uma leitura oral de cada alteração sugerida e após os presentes se
manifestavam solicitando esclarecimentos, opinando sobre o tema em debate ou sugerindo formas de
realizar a alteração solicitada. No início da reunião o Prof. Eder sugeriu que a Técnica em Assuntos
Educacionais que elaborou o parecer, Ann Letícia Aragão Guarany, participe de uma próxima reunião
para fazer esclarecimentos sobre algumas alterações sugeridas, principalmente quanto a tratar o
estágio curricular obrigatório como atividade acadêmica. A Técnica Raissa sugeriu que as ementas
das disciplinas sejam mais detalhadas, explicadas, para deixarem mais claro o caráter pedagógico que
sinaliza a prática docente presente na proposta da disciplina. O Prof. Alan sugeriu que fosse colocado
nas ementas das disciplinas de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II e III a
obrigatoriedade da visita ao estagiário no local de estágio; que na ementa das disciplinas de
Laboratório de Cálculo conste que o estudante é que irá ao quadro resolver os exercícios e que essa é
uma atividade que contribui na formação docente. Ainda, sugeriu que as normas de Atividades
Complementares sejam revistas para que sejam incluídos novos tópicos. A Técnica Raissa explicou
que somente uma das disciplinas de Tópicos de Ensino em Matemática I, II e III terá cadastro no
SIGAA e que quando mudar a ementa eles mexerão no código da disciplina. Foi registrada a
necessidade de entrarmos em contato com o DEDI e com o DFCI para confirmarmos se eles estão
cientes de que no ano da troca da grade curricular eles conseguirão atender a demanda, pois terão que
atender aos estudantes do 2º e 4º semestres. Destacou-se a necessidade de deixar claro no PPC como
acontecerá a matrícula dos estudantes que optarão por cursar as disciplinas de Prática de Pesquisa I e
II e, também, que na equivalência das disciplinas será considerado um aproveitamento de 75% do
conteúdo. Após as discussões e esclarecimentos, combinamos que para a próxima reunião, marcada
para o dia 14 de Dezembro de 2017, às 8h, no mesmo local, a Profª Viviane irá trabalhar nas questões
relacionadas às horas que podem ser aproveitadas no estágio, na adequação da classificação dos
componentes curriculares, na definição das disciplinas de caráter eminentemente prático; o Prof. Alan
fará uma revisão na grade e na equivalência das disciplinas; o Prof. Eder irá rever a carga horária
relacionada às dimensões pedagógicas e buscar informações sobre considerar o estágio
supervisionado como uma atividade acadêmica; a Profª Teresa Cristina trabalhará nas questões
relacionadas a inclusão dos temas políticas públicas, direitos humanos e diversidades nas disciplinas
da área de ensino da matemática, verificar as atas dos outros departamentos com a aprovação das
novas disciplinas, solicitar ao colegiado do Curso uma discussão para revisão das Normas das
Atividades Complementares, rever as Normas de Estágio. Nada mais havendo a tratar, eu, Teresa
Cristina Etcheverria, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será
assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo oitavo dia do
mês de novembro de dois mil e dezessete.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Data: 20/12/2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Local: Sala de Reuniões do DMA

A reunião foi convocada e presidida pela Presidente do Núcleo Docente Estruturante, Profª. Teresa
Cristina Etcheverria, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Aislan Leal
Fontes, Éder Mateus de Souza e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Pauta: 1. Apreciação das atas
das duas primeiras reuniões e definição de quem ficará responsável pela elaboração das
mesmas. 2. Relato de alterações e encaminhamentos realizados pelos membros do NDE, com
vistas a contemplar os ajustes solicitados pela parecerista do DEAPE/PROGRAD no Projeto
Pedagógico do Curso de Matemática – Licenciatura - Processo 007708/2017 - 76. Item 1. As atas
foram comentadas, foram sugeridos alguns ajustes e solicitado que as mesmas fossem enviadas por
e-mail para posterior aprovação. A presidente da comissão expôs que foi informada de que as atas
deveriam ser feitas por um dos membros do NDE. A Profª Viviane de Jesus Lisboa Aquino se dispôs
a elaborar as atas e os demais membros concordaram. Item 2. A Profª Viviane de Jesus Lisboa Aquino
relatou que já realizou as seguintes alterações: reduziu a quantidade de horas que podem ser
aproveitadas no estágio de 200 para 100, conforme resolução das licenciaturas; alterou a classificação
dos componentes curriculares de Laboratório e Seminários de Atividade Acadêmica Específica
(AAE) para disciplina, assim como os Estágios e Prática de Pesquisa de disciplina para AAE, em
discussão durante a reunião ficou decidido que para os Estágios a carga horária docente é igual à
carga horária discente, resta decidir sobre a carga horária das disciplinas de Prática de Pesquisa I e II.
Decidiu-se ainda garantir a possibilidade de registrar a monitoria como Atividade Complementar
(AC); definiu as disciplinas de caráter eminentemente prático, são elas Laboratório de Cálculo
Diferencial, Laboratório de Cálculo Diferencial em Várias Variáveis, Laboratório de Cálculo Integral,
Laboratório de Cálculo Integral em Várias Variáveis, Laboratório de Ensino de Matemática,
Laboratório de Equações Diferenciais Ordinárias, Laboratório de Fisica I, Laboratório de Física III,
Laboratório de Fundamentos de Matemática, Laboratório de Vetores e Geometria Analítica,
Metodologia do Ensino da Matemática, Seminários de Geometria Euclidiana Plana, Seminários de
Matemática para o Ensino Fundamental, Seminários de Matemática para o Ensino Médio. Na
sequência, a Profª Teresa Cristina relatou que já fez os ajustes na ementa da disciplina de Metodologia
de Ensino da Matemática para que fossem contemplados os conteúdos previstos na resolução
02/2015/CNE sobre políticas públicas e diversidades; elaborou e encaminhou o documento
solicitando a complementação das atas de anuência enviadas pelo DEDI e DFCI quanto às disciplinas
ofertadas por esses departamentos para o Curso de Matemática – Licenciatura; definiu no PPC o que
representam os períodos de observação, semidocência e docência no Estágio Supervisionado; alterou
no PPC o tópico relativo à composição da Comissão de Estágio, cumprindo o solicitado no art. 10 da
Resolução 05/2010/CONEPE; e fez ajustes de formatação em todo o texto do PPC. Ainda sobre as
alterações no PPC decidimos manter o número mínimo de carga horária por semestre e de semestres
para conclusão do curso, entendendo que os alunos podem adiantar o curso ou mesmo dispensar
disciplinas cursadas em outros cursos ou faculdades e por isso podem completar o curso antes ou
mesmo cumprindo carga horária mínima de 60h em alguns semestres durante o curso. Para a próxima
reunião a professora Viviane de Jesus Lisboa Aquino ficou responsável de apresentar as Atividades
Complementares, conforme Normas Acadêmicas e o professor Alan Almeida Santos por trazer as
alterações necessárias nos pré-requisitos das disciplinas. Nada mais havendo a tratar, eu, Viviane de
Jesus Lisboa Aquino, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será
assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo dia do mês de
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1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 16/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 16 de janeiro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 18/01/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental;
3. Homologação do resultado de aproveitamento de estudos de Cristiana Santos de
Oliveira;
4. Apreciação da oferta 2018.1;
5. Critérios para inclusão de alunos em disciplinas;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Data: 18/01/2018
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Éder Mateus de Souza, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito
Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa
Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Aula na graduação), Marta Élid Amorim Mateus (Licença Maternidade), Mateus
Alegri (Questão de saúde), Rafael Neves Almeida (Licença Capacitação) e Ricardo Nicasso Benito
(Afastado para doutorado – PUC/SP). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Aislan Leal Fontes e Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da
Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. 3. Homologação do resultado de
aproveitamento de estudos de Cristiana Santos de Oliveira. 4. Apreciação da oferta 2018.1. 5.
Critérios para inclusão de alunos em disciplinas. 6. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Suspensão de projeto do
Prof. Murilo de Medeiros”. Os conselheiros concordaram com a inclusão do ponto na reunião. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária
do Conselho Departamental. 3. Homologação do resultado de aproveitamento de estudos de
Cristiana Santos de Oliveira. 4. Apreciação da oferta 2018.1. 5. Critérios para inclusão de alunos em disciplinas. 6. Suspensão de projeto do Prof. Murilo de Medeiros. 7. O que ocorrer.
Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que alguns bens do DMAI (CPUs, Monitores, Teclados,
Estabilizadores, entre outros) foram doados/transferidos para a Direção do Campus após o prazo estipulado em reunião anterior para alguém do Departamento se manifestar se tinha interesse em algum dos equipamentos; destacou que trocou as CPUs antigas do LEPEM pelas que estavam ociosas
na secretaria do DMAI, que seriam mais recentes, totalizando 7 computadores em funcionamento,
com internet, e trocou todos os monitores, teclados e mouses do LABMAT. Feito isso, foram transferidos para a direção, no total, 20 monitores, 16 CPUs, 39 teclados, 20 estabilizadores, 5 nobreaks
e uma mesa para computador defeituosa. Ficou no Departamento um computador completo e novo
(CPU, monitor, teclado e mouse) para uso, que foi instalado na sala do Prof. Samuel Brito. Ainda
com relação ao patrimônio do DMAI, o Presidente destacou que não foi inserido no levantamento
patrimonial (exercício 2016) uma impressora e um notebook que não foram localizados fisicamente
no Departamento e estariam sob posse do Prof. Éder Mateus, que confirmou a informação dizendo
que a impressora (defeituosa) estaria no CPD e o notebook com ele; assim, o Prof. Samuel Canevari
solicitou regularizar esta questão. O Presidente solicitou aos conselheiros que não depositem bens
defeituosos na secretaria do Departamento e sim procurem regularizar (transferir, consertar, etc) a
situação destes bens. Informou também que o DMAI conta com uma caixa acústica. Informou ainda
que tem recebido várias solicitações de liberação de frequência no SIGAA e que, a partir de fevereiro, só liberará o sistema uma vez por mês para esse fim a quem solicitar, no período de homologação de férias e outras questões relacionadas ao servidor. O presidente informou que se ausentará do
DMAI no período de 22 a 27 de janeiro de 2018 para participar de um evento em São Paulo, fican-
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do o subchefe à frente do Departamento. Também informou que incluirá, no SIGAA, em decorrência do retorno da licença capacitação, o nome do Prof. Rafael Neves nas turmas das disciplinas Laboratório de Ensino de Matemática e Vetores e Geometria Analítica, que foram aprovadas para ele
na oferta 2017.2, antes do seu afastamento. A Prof a. Teresa Cristina agradeceu ao Prof. Samuel Canevari pela colaboração na organização do LEPEM e ele solicitou o empenho de todos para manter
o ambiente em ordem e com todos os equipamentos intactos. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs
em discussão a Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Após algumas alterações sugeridas por conselheiros, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item
3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pela banca examinadora que avaliou a discente Cristiana Santos de Oliveira (Matrícula 201120008134) em sua solicitação de aproveitamento de estudos para a disciplina Matemática Financeira - MATI0049 (Processo
23113.029810/2017-22), passando a palavra para o Prof. Wagner Ferreira, presidente da banca. Segundo o parecer, a aluna se apresentou no dia 16 de janeiro de 2018, às 14h, na sala de reuniões do
Departamento de Matemática de Itabaiana para a realização da avaliação; das cinco questões que
compunham a prova, a discente deixou em branco as questões 1 e 3, obtendo nota final 0,5 (zero
vírgula cinco), sendo, portanto, reprovada no aproveitamento de estudos para a disciplina Matemática Financeira no semestre 2017.2. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o relatório
emitido pela banca examinadora sobre o aproveitamento de estudos para a disciplina Matemática Financeira, solicitada pela discente Cristiana Santos de Oliveira. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a oferta 2018.1, explicando que a demanda de disciplinas foi apreciada e aprovada pelo Colegiado do curso e destacando que os componentes Variáveis Complexas, Matemática para o Ensino Médio I e III, que seriam ofertadas para repetentes/diversos, foram retiradas da oferta; apenas Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica, Cálculo III e Fundamentos de Matemática seriam ofertadas para reprovados/repetentes. Para discussão
no Conselho ficou a distribuição das disciplinas por professores do curso e, após levantamento da
demanda, a definição de quantas turmas para repetentes/diversos dos componentes listados acima
seriam ofertadas. A oferta 2018.1 foi apresentada da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Álgebra
Linear I (24T56) e Cálculo III (24T12)); Prof. Alan Almeida (Vetores e Geometria Analítica
(24T34) e Estruturas Algébricas II (246T12)); Prof. Alejandro Caicedo (Cálculo I (246T12) e
PROFMAT); Prof. Arlúcio da Cruz (Fundamentos de Matemática (24M34) e Tópicos de Equações
Diferenciais (24T12)); Prof. Éder Mateus (Análise na Reta (246T12) e PROFMAT); Prof a. Marta
Élid (Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III (3T3456/5T3456/6T34)); Prof. Mateus
Alegri (Cálculo II (246T12) e Cálculo III (2N12/4N34)); Prof. Murilo de Medeiros (Introdução à
Estatística (24M34), (24T34) e (24N12)); Prof. Rafael Neves (Novas Tecnologia e o Ensino de
Matemática (24T34) e (24T56) e Tópicos de Ensino em Matemática (24M34)); Prof. Samuel Brito
(Matemática para o Ensino Médio II (35T12) e Fundamentos de Matemática para Química
(356M34)); Prof. Samuel Canevari (Matemática para o Ensino Fundamental (35T12)); Prof a. Teresa
Cristina (Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I (3T3456/6T3456) e História da Mate-
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107

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da oferta 2018.1.
Data: 18/01/2018
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Local: Sala de Reuniões do DMAI

mática (24T56)); Profa. Viviane de Jesus (Probabilidade e Estatística (24M34) e PROFMAT); Prof.
Wagner Ferreira (Cálculo Numérico I (24T34), Matemática Financeira (24T56) e PROFMAT);
Prof. Rokenedy (Cálculo Numérico I (2N34/4N12) e Cálculo II (2N12/46N34)); Professor substituto a ser contratado (Matemática Financeira (2N12/4N34) e Cálculo I (2N34/4N12/6N34)). Com relação ao número de turmas para repetentes, após apresentar o levantamento da retenção dos discentes nas disciplinas Matemática Básica e as citadas acima, o Presidente sugeriu a oferta de uma turma de Cálculo I e uma de Cálculo III, ambas a noite; para Cálculo I, o Prof. Samuel Canevari expli cou que tentou encaixá-lo no mesmo horário de Cálculo II, conforme sugerido pelo Colegiado, mas
não foi possível devido ao docente escalado (Professor substituto) e o Prof. Éder Mateus sugeriu o
horário das 17h às 19h, por se tratar de um horário de transição e que poderia englobar um maior
número de alunos de diversos cursos, além de não chocar com componentes obrigatórios de outros
Departamentos. Já o horário de Cálculo III ficou o mesmo de Cálculo II. O Prof. Alan Almeida observou que os alunos dos cursos noturnos já enfrentam dificuldades com relação ao cumprimento
dos horários da noite e, por isso, dificilmente cursarão uma disciplina das 17h às 19h; além disso,
destacou que o horário de uma disciplina que tem reprovação em massa deve ser no horário da seguinte cujo pré-requisito é aquela, justificando a sugestão de ofertar Cálculo I no mesmo horário de
Cálculo II. Ele também observou que a distribuição de disciplinas por professores pode ser ajustada,
pois o docente deve estar disponível para aula. Após discussão, o Presidente apresentou a oferta
para diversos/repetentes de duas turmas de Cálculo I (uma a tarde e uma a noite), duas turmas de Cálculo III (uma a tarde e uma a noite), uma turma de Vetores e Geometria Analítica
(tarde) e uma turma de Fundamentos de Matemática (manhã), todas elas com 50 vagas. Em
votação, aprovado por unanimidade. Em sequência, pôs em votação o horário apresentado
para elas, que foi aprovado com votos contrários dos professores Alan e Murilo de Medeiros.
O Prof. Samuel Canevari informou que recebeu um memorando do Departamento de Educação que
explicava que não seria possível ofertar a disciplina de LIBRAS no semestre 2018.1 no horário da
quinta-feira, das 15h às 18:50h, devido à escassez de professor, sugerindo trocá-lo para a quarta-feira, além de dividir o número de vagas com alunos de outro Departamento; com essa sugestão, toda
a oferta do curso de Matemática precisaria ser alterada. Após breve discussão, o Presidente pôs em
votação a manutenção do horário da disciplina LIBRAS nas quintas, das 15h às 18:50h. Aprovado, com voto contra do Prof. Alan Almeida. Uma outra questão com relação à oferta 2018.1
envolveu o componente Fundamento de Matemática para Química, pois o horário da quinta-feira,
que seria da 9h às 10:50h, chocaria com as reuniões do Departamento; após conversar com o chefe
do Departamento de Química, o Prof. Samuel Canevari conseguiu modificar esse horário, que passou a ser das 7h às 08:50h, em concordância com o docente escalado para ela, o Prof. Samuel Brito.
O próximo passo foi apreciar a distribuição dos docentes por disciplinas, enfatizando que todos os
componentes para o curso de Matemática serão ministrados por professores efetivos e todos os
componentes obrigatórios do curso foram encaixadas no turno da tarde, não havendo choque entre
as disciplinas que os prováveis formandos precisam. O Prof. Alan solicitou ao Prof. Samuel Cane-
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vari que justificasse as cargas horárias mínimas que alguns docentes ficaram, como por exemplo a
do chefe, e o presidente respondeu que as normas da UFS permitem que o chefe de Departamento
pegue uma carga horária menor devido ao acúmulo de atividades, já para os outros docentes, informou que não havia justificativa; quanto ao substituto que o DMAI solicitará contratação, justifica-se
pela ausência dos professores Ricardo Nicasso (Doutorado) e Karly Barbosa (Redistribuição por via
judicial). O Presidente frisou que a oferta 2018.1 poderia ser feita sem a inclusão de um substituto,
no entanto, para o próximo semestre, ficaria comprometida a oferta das disciplinas (alta demanda).
O Prof. Alan destacou que seria importante otimizar esta distribuição, escalando, por exemplo, um
docente para duas disciplinas iguais, o que economizaria tempo e diminuiria gastos para a instituição; com relação às cargas mínimas, o Prof. Alan observou que os casos deveriam ter uma justificativa, havendo um subaproveitamento da força de trabalho, e considerou um privilégio a chefia reduzir sua carga em sala de aula. O Prof. Samuel Canevari repudiou essa colocação, destacando que há
muito o que fazer pelo chefe do Departamento e, por se tratar de um direito, com aval do Conselho
Departamental, ele faz questão de usufruir. Após discussão, o Presidente pôs em votação a oferta
para o semestre 2018.1. Aprovada com voto contra do Prof. Alan que justificou dizendo que
as cargas horárias não foram justificadas, incluindo a da chefia, apesar desta estar normatizada, além de ser contrário à oferta da disciplina Tópicos de Ensino de Matemática cuja ementa
não justifica a carga horária da disciplina. Item 5. O senhor presidente pôs em discussão a elaboração de critérios para a inclusão de alunos em disciplinas, explicando que, em conversa com o
diretor do DAA, foi informado que o período de inclusões não está previsto no calendário acadêmico e cabe a cada Departamento decidir qual postura deve adotar sobre a questão. O Prof. Éder Mateus informou que essa questão já foi discutida em reunião anterior (2013) e foi definido um critério
para a realização destas inclusões. O Prof. Samuel Canevari informou que desconhecia esta decisão
e propôs que o período para solicitar as inclusões no DMAI ocorram uma semana antes do início
das aulas de cada semestre, presencialmente, e a análise dos pedidos será feita pela chefia no primeiro dia de aula; serão inclusos alunos em turmas até o limite de vagas sem consulta aos docentes
e, caso não haja mais vagas, formandos e casos excepcionais serão inclusos em turmas com o aceite
do professor. A Profa. Teresa Cristina informou que já houve uma discussão sobre deixar a responsabilidade de aceitar ou não em cima do professor e chegou-se a um consenso de que não era um
boa alternativa; assim, ela sugeriu incluir, no máximo, apenas 10% do limite de vagas, caso a turma
esteja lotada, sem consulta ao docente da turma. O Prof. Alejandro Caicedo opinou que o chefe
deve decidir sobre essa questão. O Prof. Alan Almeida sugeriu consultar em qual reunião anterior
foi discutida essa questão das inclusões para saber qual foi a posição tomada pelo Conselho Departamental e, caso não seja encontrada a decisão anterior, a discussão deverá ser retomada. Diante da
sugestão, o Presidente sugeriu a retirada do ponto da pauta, que foi aprovada por unanimidade, e comprometeu-se a fazer a consulta. Item 6. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a solicitação de suspensão do projeto “Ferramenta didática virtual para o tratamento da informação” feita pelo Prof. Murilo de Medeiros, proponente do mesmo. Com a palavra, o docente explicou que o
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projeto está em desenvolvimento, mas que não será possível concluí-lo dentro do prazo estipulado
(1 ano) devido à carga horária que ele possui no momento e a do próximo semestre e, por isso, soli citou a suspensão do projeto por um ano, quando será submetido à uma nova avaliação. Após breve
discussão, o Presidente pôs em votação a suspensão do Projeto “Ferramenta didática virtual
para o tratamento da informação”, do Prof. Murilo. Aprovado por unanimidade. Item 7. O
Prof. Samuel Canevari informou que tem observado um alto consumo de copos descartáveis no
DMAI e, por isso, sugeriu que cada servidor adote seu copo/caneca, além de consultar os conselheiros sobre não pedir mais estes copos; o Prof. Éder Mateus sugeriu pedir em menor quantidade, para
atender o público externo que visite o DMAI. Os conselheiros sugeriram incentivar a redução do
consumo, ao invés de suspender os pedidos de copos descartáveis. A Profa. Viviane de Jesus informou que havia se comprometido a elaborar uma proposta para submeter ao edital da FAPITEC a
fim de conseguir verba para próxima Semana da Matemática (SEMAT), no entanto, é exigido o título de doutor ao coordenador do evento e a professora possui mestrado apenas. O Prof. Éder sugeriu submeter o projeto com o nome de qualquer professor e a Prof a. Viviane informou que o coordenador é quem deve submeter a proposta. O Prof. Samuel Canevari informou que, caso ninguém se
manifeste a respeito, ele poderia emprestar o nome para submeter o projeto. O Prof. Éder ainda sugeriu, para ser apreciado numa reunião futura, o nome dos professores Alejandro Caicedo (Coordenador), Viviane e Samuel Brito para compor a próxima comissão da SEMAT e, todos eles, concordaram com a sugestão. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente
ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito.
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2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 09/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 09 de fevereiro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 15/02/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Concurso para professor substituto;
4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Marta Élid sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado “Aprendizagem das operações com frações”, coordenado pelos professores
Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Tiago Nery Ribeiro;
5. Coordenação da XI Semana da Matemática (XI SEMAT);
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Marta Élid
Amorim Mateus, Mateus Alegri, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Rafael Neves Almeida (Licença Capacitação), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Sílvia Ávila de
Almeida - Técnica (Férias). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Alan Almeida Santos, Éder
Mateus de Souza, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente) e Murilo de Medeiros Sampaio. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Concurso para professor substituto. 4. Apreciação do parecer emitido pela
Profa. Marta Élid sobre o Projeto de pesquisa intitulado “Aprendizagem das operações com
frações”, coordenado pelos professores Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa
Aquino e Tiago Nery Ribeiro. 5. Coordenação da XI Semana da Matemática (XI SEMAT). 6.
O que ocorrer. Item 1. Havendo quórum, o Prof. Samuel Canevari iniciou a reunião passando a
palavra para o Diretor do Campus, o Prof. Marcelo Mendes, que agradeceu mais uma vez pelo espaço, destacando a importância de apresentar aos Conselhos Departamentais questões relacionadas ao
Campus. Ele agradeceu ao Prof. Samuel Canevari pela colaboração prestada com relacão à exposição da UFS dentro da Feira de Sergipe 2018, que aconteceu em Aracaju, em alusão aos 50 anos da
instituição. Ele informou que foi encaminhada aos professores do Campus, que já estão no nível de
Associados, uma solicitação para que os mesmos integrem uma Comissão da CPPD que avalia os
pedidos de progressão de docentes para esse nível; isto porque a progressão para o nível de Associado só pode ser analisada por um professor que já esteja nesta categoria e o Campus Itabaiana preci sa indicar 6 docentes para este fim. Informou também que a UFS recebeu um documento do Ministério da Educação (MEC) recomendando maior transparência das atividades de ensino, pesquisa e
extensão de todas as instituições de ensino superior; assim, o Prof. Marcelo solicitou que os departamentos atualizem estas informações nos sites dos respectivos cursos. Informou ainda que já está
disponível uma coleção de e-books, com aproximadamente 160 mil livros, para download gratuito.
Ele informou que a colação de grau do semestre 2017.2 está prevista para acontecer no dia 20 de
abril de 2018, às 19h; além disso, informou que os prováveis formandos foram notificados sobre
uma reunião com as comissões de formatura no dia 20 de fevereiro de 2018, às 16h, no miniauditó rio do Campus. Por fim, agradeceu ao DMAI pela doação de computadores para a direção e informou que, devido a isso, será possível a instalação de CPUs nas salas de aula do Bloco D para uso no
próximo semestre. A Profa. Viviane de Jesus questionou o diretor sobre a possibilidade de realizar
colações de grau separadas (por curso), já que na última o auditório ficou superlotado, e o Prof.
Marcelo respondeu que seria possível, mas o Campus teria que ser informado pelos formandos com
antecedência sobre esta necessidade, a fim de organizar toda a logística de uma cerimônia desse
porte. O Prof. Samuel Canevari perguntou se há necessidade da presença do Chefe de Departamento
na solenidade e o diretor informou que não é obrigatório, mas seria importante como uma forma de
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reconhecimento à conquista dos discentes. O Prof. Alejandro Caicedo sugeriu que as caixas instaladas nas salas de aula para guardar controles e cabos sejam localizadas na mesma direção de outros
equipamentos para evitar esquecimento de desligá-los. O Prof. Samuel Canevari agradeceu à direção do Campus por receber todos os equipamentos que foram doados pelo DMAI, uma vez que já
se sabia que alguns deles não tinham condições de uso; além disso, informou que as cadeiras quebradas que estão temporariamente na sala do Prof. Samuel Brito serão transferidas para o Campus
logo que o sistema permitir a movimentação, a fim de que eles as armazenem. Com relação ao recolhimento das cadeiras, o diretor informou que já solicitou, há algum tempo, este serviço à DIPATRI; no entanto, eles informaram que o galpão em São Cristóvão está superlotado e, por isso, ainda
não vieram recolhê-las. Sem mais informes, o Prof. Marcelo despediu-se colocando que a direção
do Campus está sempre aberta às sugestões da comunidade acadêmica. O Prof. Samuel Canevari informou que transferiu um arquivo/armário que estava no LABMAT, sem uso, para a secretaria do
DMAI, com o intuito de organizar documentos do próprio Departamento. Informou também que algumas réguas e compassos que estavam guardadas na secretaria serão transferidos para o LEPEM.
Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 01 a Reunião Ordinária do Conselho
Departamental. Após alteração sugerida por um conselheiro, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a abertura de concurso para professor substituto, explicando que o contrato da Profa. Cristiele Santana encerra no dia 22
de março de 2018 e não poderá ser renovado; como ela está substituindo o Prof. Ricardo Nicasso,
afastado para doutorado até o dia 31 de dezembro de 2018, será necessário contratar um novo docente para cobrir este afastamento. Assim, o Presidente propôs que a Matéria de Ensino do concurso
seja 'Matemática e Estatística' e sugeriu colocar todas as disciplinas que o Departamento de Matemática oferta para outros cursos na planilha de solicitação de abertura de concurso, como os Cálculos I, II e III, Fundamentos de Matemática para Química, Equações Diferenciais Ordinárias (EDO),
Cálculo Numérico I, Vetores e Geometria Analítica, Introdução à Estatística, Probabilidade e Estatística, Matemática Financeira e Matemática Básica. O Prof. Mateus Alegri sugeriu como ponto da
prova didática o 'Teorema de Green e aplicações', que foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a escolha da banca examinadora
e o Prof. Wagner Ferreira sugeriu o nome do Prof. Mateus (Presidente) e os professores Aislan
Leal, Samuel Brito e Wagner (Suplente) se dispuseram a participar da banca; assim, o Presidente
pôs em votação os nomes dos professores Mateus (Presidente), Aislan, Samuel Brito e Wagner
(suplente) para compor a banca examinadora deste concurso, que foi aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pela Prof a.
Marta Élid sobre o Projeto de Pesquisa “Aprendizagem das operações com frações”, coordenado
pelos professores Teresa Cristina, Viviane de Jesus e Tiago Nery, passando a palavra para a relatora. Com a palavra, a Prof a. Marta explicou que o projeto tem por objetivo identificar as dificuldades
apresentadas por estudantes de turmas de 7o e 9o ano do Ensino Fundamental, de 1 o e 3o ano do Ensino Médio e do 2o período da graduação em Matemática-Licenciatura na resolução de operações
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fundamentais no conjunto Q. Relatou também que o projeto tem relação com a área do conhecimento e atuação acadêmica e profissional dos autores, que têm larga experiência em atividades de pesquisa e extensão voltadas para esse tema; além disso, destacou que o mesmo pode contribuir para o
desenvolvimento científico, visto que a área necessita de pesquisas que verifiquem as dificuldades
apresentadas por estudantes desde a Educação Básica até o Ensino Superior. Assim, considerando
que a proposta reúne as condições necessárias para ser executado de fevereiro a dezembro de 2018,
a relatora emitiu parecer favorável à aprovação do Projeto em questão. Após breve discussão, o
Presidente pôs em votação o parecer emitido pela Prof a. Marta sobre o Projeto de Pesquisa
“Aprendizagem das operações com frações”. Aprovado por unanimidade. Item 5. O senhor
presidente pôs em discussão a XI Semana da Matemática (XI SEMAT), explicando que seria necessário definir a Comissão Organizadora do evento para 2018. Ele destacou que, em reunião anterior,
os professores Alejandro Caicedo e Viviane de Jesus manifestaram interesse, momento em que se
discutiu sobre a elaboração da proposta do projeto do evento para submissão em edital da FAPITEC; ele também informou que os docentes Aislan Leal e Samuel Brito se manifestaram para compor a Comissão. Os conselheiros chegaram a um consenso de que o Coordenador desta SEMAT
será o Prof. Alejandro e a Profa. Viviane será Coordenadora adjunta. Após breve discussão, o Prof.
Samuel Canevari pôs em votação os nomes dos professores Alejandro (Coordenador), Aislan,
Samuel Brito e Viviane (Coordenadora adjunta) para formar a Comissão Organizadora da
XI SEMAT. Aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari informou que alguns
livros, réguas e compassos, banners antigos, cafeteira e um quadro branco doado pelo Prof. Wagner
Ferreira, que estão na secretaria do DMAI, precisam de um destino e, por isso, gostaria da opinião
dos colegas quanto a isso e a Profa. Marta Élid sugeriu que ele decida o que fazer com estas coisas
enquanto chefe do Departamento. Quanto às réguas, compassos e livros, o Presidente sugeriu transferir para o LEPEM e com relação ao quadro branco, o Prof. Wagner sugeriu verificar o procedimento para colocar número de patrimônio, pois se trata de uma doação dele para o Departamento.
Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata (a pedido da chefia),
que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.
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3ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 13/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 13 de março de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 15/03/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o Projeto de
Pesquisa intitulado “Um estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de
matemática para ensinar frações”, coordenado pelos professores Rafael Neves
Almeida e Marta Élid Amorim Mateus;
4. Adesão ao PIBID/CAPES (Edital no 09/2018/PROGRAD) e ao Programa de
Residência Pedagógica/CAPES (Edital no 10/2018/PROGRAD);
5. Indicação de coordenador de área do PIBID/CAPES e de docente orientador do
Programa de Residência Pedagógica/CAPES;
6. Indicação de representante para o Colegiado do DQCI;
7. Discussão sobre a carga horária total dos componentes curriculares do DMAI;
8. Solicitação de abertura de turma da disciplina Matemática Básica para o semestre
2018.1;
9. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 15/03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Adesão ao PIBID/CAPES (Edital n o 09/2018/PROGRAD) e ao Programa de Residência Pedagógica/CAPES (Edital n0 10/2018/PROGRAD).
Data: 15/03/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Géssica de Jesus da Silva (Representante
discente), Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de
Almeida (Representante técnico-administrativo), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Alejandro Caicedo Roque (Férias), Arlúcio da Cruz Viana
(Consulta médica), Éder Mateus de Souza (Afastado para Cooperação Científica), Marta Élid Amorim Mateus (Férias), Mateus Alegri (Férias), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado –
PUC/SP) e Teresa Cristina Etcheverria (Férias). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 02 a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação do parecer emitido pela
Profa. Viviane de Jesus sobre o projeto de Pesquisa intitulado “Um estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de matemática para ensinar frações”, coordenado pelos professores Rafael Neves Almeida e Marta Élid Amorim Mateus. 4. Adesão ao PIBID/CAPES
(Edital no 09/2018/PROGRAD) e ao Programa de Residência Pedagógica/CAPES (Edital n o
10/2018/PROGRAD). 5. Indicação de coordenador de área do PIBID/CAPES e de docente orientador do Programa de Residência Pedagógica/CAPES. 6. Indicação de representante para o
Colegiado do DQCI. 7. Discussão sobre a carga horária total dos componentes curriculares do
DMAI. 8. Solicitação de abertura de turma da disciplina Matemática Básica para o semestre
2018.1. 9. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foi encaminhado a todos
os docentes do DMAI um e-mail sobre a OCMEA 2018, contendo informações sobre as inscrições
para participar do evento. Informou também que, durante o recesso acadêmico, o Campus Itabaiana
funcionará das 07h às 17h, conforme portaria no 02/2018/Campus Itabaiana, e, com isso, a secretaria do Departamento funcionará das 08h às 12h e das 13h às 17h nesse período. Informou ainda que
na última reunião do Conselho de Centro foi repassado aos conselheiros que CPUs serão instaladas
nas salas de aula do Bloco D para uso no semestre 2018.1. Ele informou que entrará de férias no dia
31 de março e retornará às suas atividades normais no dia 16 de abril; nesse tempo, a chefia estará
sob responsabilidade do Prof. Murilo de Medeiros (Subchefe). Informou também que, por conta da
alteração do período de matrícula e reformulação de matrícula, as solicitações de inclusão em disciplinas serão feitas de 16 a 20 de abril, presencialmente, na secretaria do DMAI. Informou ainda que
a liberação de frequência de turmas deverá ser solicitada pelos docentes, mediante justificativa, diretamente à secretaria do DMAI, nos primeiros dez dias de cada mês; ele destacou que essa atribuição da chefia foi repassada para a Assistente em Administração Sílvia Ávila. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 02 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem alterações, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente pôs em
discussão o parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Um
estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de matemática para ensinar frações”, coordenado pelos professores Rafael Neves e Marta Élid, passando a palavra para a Prof a. Viviane. Com
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a palavra, ela relatou que o projeto tem como propósito oportunizar uma formação continuada de
professores do ensino fundamental sobre o conteúdo de frações e promover o ensino de frações com
metodologias diferenciadas, além de construir propostas de ensino mediante a intervenção dos professores participantes do projeto e elaborar atividades e materiais que contribuam com o ensino de
frações. Diante disso, ela emitiu parecer favorável à execução do projeto pelo prazo de um ano. O
Prof. Rafael Neves explicou que a proposta está voltada para a formação de professores, particularmente, no que diz respeito ao ensino de frações no ensino fundamental. O Prof. Samuel Canevari
perguntou como será feita a seleção dos professores da educação básica para trabalhar no projeto e
o Prof. Rafael explicou que visitará algumas escolas e convidará alguns docentes; a Prof a. Viviane
complementou que alguns professores que participaram de projeto anterior, relacionado ao assunto,
também já foram convidados para contribuir com a pesquisa. O Prof. Murilo de Medeiros perguntou qual será o impacto da pesquisa e o Prof. Rafael explicou que é esperado que os professores
compreendam os diversos significados de frações, além de oferecer ferramentas para que eles possam trabalhar este conteúdo em sala de aula; com isso, os alunos poderão entender de forma significativa este assunto. O Projeto ainda conta com a colaboração de duas alunas da graduação em Matemática, Lana Thaís e Thayse de Fátima. O Prof. Samuel Canevari sugeriu que o projeto seja submetido ao edital PIBIC. Após discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pela Prof a.
Viviane sobre o Projeto de Pesquisa “Um estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de matemática para ensinar frações”, que foi aprovado com votos contrários dos professores Aislan Leal e Alan Almeida, que justificou dizendo que o Departamento está com
uma disciplina aberta sobre o conteúdo de frações e vem apresentando outros projetos sobre o
assunto e, no entanto, não observou nenhuma discussão sobre as causas dos problemas encontrados nos alunos, como, por exemplo, o desconhecimento total da aritmética básica por alunos da graduação, sendo apresentado apenas as consequências. Ele ressaltou que falta objetividade no tratamento do assunto, pois não há propostas para sanar os problemas; além disso,
ele cobrou apresentação de seminários mostrando os resultados dos projetos que foram executados e uma metodologia nova para operar frações. Item 4. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a proposta de adesão ao PIBID/CAPES (Edital n o 09/2018/PROGRAD) e ao
Programa de Residência Pedagógica (Edital no 10/2018/PROGRAD), explicando que o Ministério
da Educação (MEC) lançou editais que contemplam alunos que cumpriram até 60% da carga horária total do curso, no caso do PIBID, e aqueles que já ultrapassaram metade de suas cargas obrigatórias, no caso da Residência Pedagógica, ficando a cargo da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD)
da UFS a seleção e distribuição das bolsas. Ele apresentou os editais destacando que, antes de mais
nada, seria necessário a decisão do Departamento sobre a adesão ou não aos programas; além disso,
segundo os editais, caso fosse aprovada a adesão, o Departamento de Matemática teria direito a um
coordenador de área para o PIBID e um orientador para a Residência Pedagógica. O Prof. Wagner
Ferreira perguntou qual a diferença de um programa para o outro além da questão do cumprimento
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da carga horária do curso pelos alunos e o Prof. Rafael Neves explicou que a Residência Pedagógica se assemelha aos estágios obrigatórios, pois é necessário que o discente cumpra 100 horas de inserção total na sala de aula, de caráter mais prático/didático, enquanto que o PIBID envolve mais
observação e integrações pontuais na sala de aula, sem obrigação de inserção total. O Prof. Rafael
defendeu que os dois editais objetivam inserir o futuro professor na prática escolar, pois, segundo
ele, o mero domínio de conteúdos não garante uma postura adequada do docente na hora de repassá-los em sala de aula. Para ele, não adianta ter só conteúdo, é necessário também a prática. O
Prof. Samuel Brito ressaltou que deve-se observar com cuidado a questão dos alunos que estão do
meio para o fim do curso, uma vez que ele ouve muita reclamação dos discentes sobre a falta de
tempo para desenvolver outras atividades devido ao Estágio Supervisionado obrigatório; além disso, sugeriu maior rigor com relação à manutenção do aluno nos programas, como por exemplo, exigir limite de reprovações e/ou trancamentos por semestre. O Prof. Samuel Canevari informou que a
UFS elaborou, recentemente, uma Resolução que trata de direitos e deveres das pessoas ligadas ao
PIBID. O Prof. Rafael destacou que os dois programas são interessantes pois a bolsa permite a manutenção de alunos carentes na instituição, além de permitir, no caso do PIBID, selecionar alunos
do primeiro período, que poderão perceber no início de sua vida acadêmica se realmente estão no
caminho certo. O Prof. Aislan Leal se manifestou dizendo que acredita ser inviável para o aluno
cumprir satisfatoriamente a carga horária dos Estágios obrigatórios ao mesmo tempo que participa
da Residência Pedagógica. O Prof. Alan Almeida também opinou dizendo que o PIBID mostra-se
factível, destacando, no entanto, que o desenvolvimento do projeto precisa ser revisto diante dos resultados que ele tem observado em termos de conteúdo; com isso, aproveitou para colocar seu nome
à disposição para trabalhar no programa, convidando os professores Wagner e Samuel Brito para
contribuírem na execução do mesmo. Quanto à Residência Pedagógica, ele concordou com o Prof.
Aislan, reforçando que não há exequibilidade. O Prof. Rafael reforçou a ideia de aderir aos programas sem antecipar o que pode acontecer, pois, no decorrer do tempo, caso precise de ajustes, estes
poderão ser feitos. O Prof. Wagner mostrou-se favorável à adesão a apenas um dos editais, pois as
24 bolsas disponibilizadas já seriam suficientes para trabalhar com bons alunos, que, como ele defendeu, passariam por uma seleção de entrada criteriosa. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari
pôs em votação a adesão ao PIBID/CAPES, que foi aprovada com um voto contrário. Em seguida, pôs em votação a adesão à Residência Pedagógica/CAPES, que foi aprovada com seis
votos a favor e cinco contrários. Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a indicação
de coordenador de área para o PIBID/CAPES e de docente orientador da Residência
Pedagógica/CAPES, apresentando os requisitos exigidos pelos editais. O Prof. Alan Almeida reforçou a indicação do nome do Prof. Wagner Ferreira como coordenador de área do PIBID/CAPES,
destacando que está à disposição para trabalhar em conjunto com ele a fim de buscar melhores resultados para o Programa; o Prof. Wagner aceitou a indicação, desde que a seleção dos estudantes
seja rigorosa. Sem mais interessados, o Presidente pôs em votação o nome do Prof. Wagner para
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ser o Coordenador de Área do PIBID/CAPES. Aprovado por unanimidade. Para ser o orientador da Residência Pedagógica, apenas o Prof. Rafael Neves se manifestou. Assim, o Prof. Samuel
Canevari pôs em votação o nome do Prof. Rafael para ser o orientador da Residência Pedagógica/CAPES, que foi aprovado com votos contrários dos professores Alan e Aislan Leal. Item
6. O Presidente pôs em discussão a indicação de um representante do DMAI para participar das reuniões do Colegiado do Departamento de Química de Itabaiana (DQCI). Ele explicou que recebeu o
memorando no 17/2018/DQCI solicitando este representante e perguntou se alguém estava disposto
a assumir este papel. O Prof. Rafael Neves demonstrou interesse e, como nenhum outro conselheiro
se manifestou, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o nome do Prof. Rafael como representante do DMAI no Colegiado do DQCI. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Presidente
pôs em discussão a questão da carga horária total dos componentes curriculares do DMAI, explicando que recebeu e-mail do Prof. Alan Almeida solicitando a inclusão de ponto de pauta para discutir a troca de semestre de oferta da disciplina Fundamentos de Matemática para Química, justificando que haveria uma sobrecarga nas ofertas futuras; o Prof. Murilo de Medeiros complementou o
e-mail sugerindo que a discussão deveria ser feita em cima da carga horária como um todo e, por
isso, o Presidente incluiu este ponto na pauta da reunião com esta redação. O Prof. Alan questionou
o porquê de não incluir o ponto com a redação sugerida por ele, que foi 'Apreciação da mudança do
período de oferta da disciplina Fundamentos de Matemática para Química', pois a decisão tomada
pelo Colegiado de Matemática em reunião anterior foi equivocada, na medida que isto impacta todo
o Departamento, devendo, por isso, ser discutida no Conselho Departamental e o Prof. Samuel Canevari explicou que fez um levantamento da carga horária total do DMAI já contando com essa alteração e não percebeu nenhum prejuízo adicional na oferta de cada semestre, apresentando, em seguida, este levantamento aos conselheiros. A demanda apresentada foi feita com base no futuro Projeto Pedagógico do Curso, que ainda está em tramitação, e considerando períodos pares e ímpares,
ou seja, foi feita uma previsão dos efeitos da mudança de semestre da disciplina em questão. Segundo o Presidente, não há uma diferença significativa no total de horas para cada semestre após a mudança do período de oferta do componente Fundamentos de Matemática para Química, mas o Prof.
Wagner Ferreira observou que na tabela apresentada considerou-se a oferta de disciplinas para diversos apenas nos períodos pares, ficando os ímpares sem essa informação importante e que poderá
impactar a carga horária em algum momento. O Prof. Alan ressaltou que as disciplinas de massa devem ser ofertadas todos os períodos, a fim de reduzir a retenção dos discentes, e o Prof. Samuel Canevari explicou que a estimativa foi feita com base nas últimas decisões do Colegiado de curso. O
Prof. Wagner destacou que, para se ter uma real noção da disparidade entre períodos pares e ímpares, deve-se considerar apenas os componentes obrigatórios de cada semestre. O Prof. Alan sugeriu
que Fundamentos de Matemática para Química seja ofertada no quarto semestre ao invés do terceiro, como propôs o Departamento de Química (DQCI) no seu novo Projeto Pedagógico, pois, assim,
a diferença de cargas horárias entre períodos nas ofertas do DMAI seria menos impactante. O Prof.
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Wagner destacou que a transferência da disciplina para o quarto período é até melhor, pois será possível agregar um maior número de discentes, na medida que terão tempo para cursar o Cálculo Diferencial e o Cálculo Integral (semestralizar o aluno) e sugeriu que o chefe transmita a ideia ao pessoal do DQCI. A Profa. Viviane de Jesus também sugeriu que, ao invés de o DQCI incluir Cálculo Diferencial (1o período), Cálculo Integral (2o período) e Fundamentos de Matemática para Química (3o
período) no novo PPC, eles poderiam manter a proposta já vigente, que é Cálculo I no 1 o período e
Fundamentos de Matemática para Química no 2o período; assim, o Departamento de Matemática
não teria defasagem na carga horária de seus semestres. O Prof. Alan defendeu que, para os alunos,
será melhor aderir às novas disciplinas (Cálculo Integral e Cálculo Diferencial) e deslocar Fundamentos de Matemática para Química para o quarto período, pois o conteúdo será abordado de forma
mais abrangente e com mais folga. Diante de toda a discussão, a maioria dos conselheiros recomendou que sejam encaminhadas duas propostas para o DQCI, que refletem o posicionamento do
DMAI: a primeira, de ofertar Cálculo I no 1 o período e Fundamentos de Matemática para Química
no 2o período, ou, uma segunda opção, que é de ofertar Cálculo Diferencial no 1 o período, Cálculo
Integral no 2o período e Fundamentos de Matemática para Química no 4 o período, que dará um melhor andamento dos alunos no curso deles. O Prof. Samuel Canevari questionou a recomendação, já
que a questão foi aprovada no Colegiado e voltou para discussão no Conselho com uma outra orientação e a Profa. Viviane informou que, apesar de apreciado no Colegiado, esta questão deveria, na
verdade, ser apreciada pelo Conselho, pois altera a rotina Departamental. Para evitar dúvidas quanto
à apreciação da questão, o Prof. Alan sugeriu que se assuma que houve um equívoco na inserção
deste ponto na pauta do Colegiado, pois este ponto é matéria para ser apreciada e decidida pelo
Conselho, como feito nesta reunião; portanto, a decisão tomada anteriormente pelo Colegiado não
foi válida. Assim, foi posta em votação a recomendação feita nesta reunião, sendo aprovada
com três votos contrários dos professores Murilo de Medeiros, Rafael Neves e Samuel Canevari. Após votação da recomendação, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a solicitação feita
pelo DQCI sobre a alteração do período de oferta do componente Fundamentos de Matemática para
Química, que seria do segundo semestre para o terceiro. Após debate, o Presidente pôs em votação
a sugestão de alguns conselheiros, que foi de manter a oferta da disciplina sempre em período
par, dando duas possibilidades de escolha, que foi de ofertar Cálculo I (1 o período) e Fundamentos de Matemática para Química (2o período), ou, numa segunda opção, ofertar Cálculo
Diferencial (1o período), Cálculo Integral (2o período) e Fundamentos de Matemática para
Química (4o período), que, para os discentes, será muito mais proveitoso. Aprovado, com votos contrários dos professores Murilo, Rafael e Samuel Canevari. Item 8. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a solicitação para ofertar a disciplina Matemática Básica no semestre 2018.1,
feita por discentes do curso de Ciências Biológicas, explicando que a mesma chegou ao Departamento após a aprovação da oferta. Ele também destacou que antes da elaboração da oferta, consultou o chefe do Departamento de Biociências (DBCI) para saber a necessidade de oferta desta disci-
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plina em 2018.1 e o chefe do DBCI informou que não havia demanda porque a disciplina seria retirada da grade curricular deles no novo PPC; por isso, a disciplina não entrou na oferta 2018.1 do
DMAI, de acordo com decisão do Colegiado do Curso. Quando a solicitação chegou, o Prof. Samuel Canevari voltou a conversar com a chefia do DBCI, que se posicionou contrário à solicitação de
seus alunos, deixando à cargo do DMAI tomar a decisão que melhor convier. Destacou-se que no
semestre 2017.2 estavam abertas quatro turmas desta disciplina. O Prof. Alan Almeida ressaltou que
existem disciplina de massa, como Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica, Matemática Básica e
Fundamentos de Matemática, que devem ser ofertadas regularmente, independentemente de demanda. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação a solicitação de abertura de turma da
disciplina Matemática Básica para o período 2018.1. Pedido indeferido, com voto contrário da
Profa. Viviane de Jesus. Item 9. O Prof. Murilo de Medeiros destacou que no novo Projeto Pedagógico do curso de Matemática existem três disciplinas de Estatística que são equivalentes e direcionadas para cursos diferentes e, por isso, será preciso ofertar várias turmas no futuro, tanto as obrigatórias quanto para diversos. O Prof. Alan Almeida perguntou se o Prof. Murilo foi consultado
pelo NDE para opinar sobre estas disciplinas e ele informou que não, apenas lhe foi solicitado a
conferência de ementas. O Prof. Alan informou que as ementas podem ser modificadas a fim de evitar equívocos e que o professor pode sugerir alterações. O Prof. Samuel Canevari informou que recebeu e-mail de alguns alunos informando que solicitarão a oferta da disciplina Variáveis Complexas em 2018.1; como estes pedidos são apreciados pelo Colegiado do Curso, o Presidente informou
que a próxima reunião será na última semana de abril, devido às férias/recesso. Os conselheiros destacaram que os pedidos deverão ser analisados cuidadosamente antes de ofertar qualquer disciplina.
Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quinto dia do mês de março de dois mil e dezoito.
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4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 11/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 17 de abril de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 19/04/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Solicitação de turmas de ensino individualizado para o semestre 2018.1;
4. Solicitação de abertura de turma da disciplina Vetores e Geometria Analítica para o
semestre 2018.1;
5. Comissão para avaliar processo de seleção de monitoria (Edital n o 01/2018/Campus de
Itabaiana);
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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122

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da
Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus,
Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa,
Aislan Leal Fontes (Férias), Alan Almeida Santos (Exame médico), Murilo de Medeiros Sampaio
(Consulta médica) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP). Ausentes, sem
justificativa, os conselheiros Éder Mateus de Souza, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente) e Mateus Alegri. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do
Conselho Departamental (2018). 3. Solicitação de turmas de ensino individualizado para o semestre 2018.1. 4. Solicitação de abertura de turma da disciplina Vetores e Geometria Analítica para o semestre 2018.1. 5. Comissão para avaliar processo de seleção de monitoria (Edital
no 01/2018/Campus de Itabaiana). 6. O que ocorrer. Item 1. Havendo quórum, o Prof. Samuel
Canevari iniciou a reunião passando a palavra para o Diretor do Campus, o Prof. Marcelo Mendes,
que agradeceu mais uma vez pelo espaço, destacando a importância de apresentar aos Conselhos
Departamentais questões relacionadas ao Campus. Com a palavra, ele reforçou a realização da OCMEA, coordenada pela Profa. Edinéia Tavares, que será realizada, conforme decisão do Conselho
de Centro, nos dias 5 e 6 de junho do corrente ano, havendo a suspensão das aulas nos três turnos
do dia cinco e nos turnos manhã e tarde do dia seis. Ele informou que foi elaborada uma agenda de
atividades para comemorar os cinquenta anos da UFS e os doze anos de existência do Campus Itabaiana, que englobará os festejos juninos, previsto para acontecer no dia 15 de junho, das 18h às
23h, sem suspensão das aulas; além disso, o Departamento de Ciências Contábeis estará presente no
Shopping Peixoto, no período de 23 a 27 de abril, com o Projeto 'Imposto de Renda Solidário' para
fazer declarações de Imposto de Renda 2018 gratuitas, solicitando apenas a doação de um quilo de
alimento. Também informou que, dentro desta programação, haverá a realização de uma amostra do
Campus nos dias 20, 21 e 22 de julho no Shopping Peixoto, das 13h às 22h, onde estarão presentes
representantes de outros Campi e a Orquestra Sinfônica da UFS (21 de julho). Informou ainda que
está prevista para acontecer, no dia 19 de agosto às 7h, a 4 a Corrida UFS Itabaiana; além disso, haverá uma homenagem aos ex-diretores do Campus Itabaiana no dia do aniversário do mesmo, em 17
de agosto às 14h. O Prof. Marcelo destacou que a colação de grau do Campus ocorreria no dia 20 de
abril às 19h. Informou também que o Campus será cedido à Justiça Eleitoral para as eleições de
2018 no período de 4 a 7 de outubro (1o turno) e 25 a 28 (2o turno), ficando suspensas as aulas nestes dias; caso haja alguma necessidade de acesso ao prédio, como pesquisa, por exemplo, uma comunicação formal deverá ser enviada à Direção para que se consulte a Justiça sobre o que pode ser
feito a respeito, já que os prédios ficarão isolados para o pleito. Ele ainda informou que foi divulgada a Resolução no 09/2018/CONEPE que trata do semestres letivos em semanas, na qual a Universidade deverá cumprir a quantidade real de horas de aula; para isso, ficou decidido que haverá o in cremento de semanas em cada semestre letivo, passando de 15 para 18 semanas, ficando garantidas
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tanto as férias docentes quanto os período de matrícula e reformulação de matrícula, por exemplo.
Por fim, ele passou a explanar sobre o terreno que foi doado ao Campus pela Prefeitura Municipal
de Itabaiana e o que será construído no mesmo (expansão do campus), explicando que no início de
abril de 2018 recebeu o Decreto Municipal que prorrogou essa doação, ressaltando que a UFS tem
até março de 2019 para iniciar as obras no terreno, de acordo com o texto do Decreto; com isso, foi
apresentada, na última Reunião de Conselho de Centro, o Projeto dos prédios que deverão ser construídos nesse espaço. Nesta reunião, sugeriu-se que a proposta fosse encaminhada aos Departamentos, que repassaria aos seus respectivos conselheiros para apreciação, destacando que apenas propostas de ajustes seriam ouvidas, pois não seria possível fazer alterações estruturais no Projeto proposto. Além disso, destacou que a construção do Centro de Formação de Professores dependerá de
verba liberada por emendas parlamentares, que ele vem articulando juntamente com a UFS para
conseguir a liberação. Em seguida, o Prof. Marcelo apresentou a planta estrutural do Centro de Formação (planta, orçamento, maquete e vídeo do projeto), sendo inclusos no projeto o muro, ar-condicionado predial e estacionamento no entorno do Centro; no pavimento superior, a priori (passível de
mudança), haverá miniauditório e laboratórios e no pavimento inferior, hall de entrada, recepção e
atendimento, salas, miniauditório, biblioteca setorial, copa, terraço, laboratórios, banheiros. Foi
apresentado também o projeto do refeitório, que será feito com recursos da Universidade e estará localizado entre o Centro de Formação e o Bloco D, com previsão de entrega ainda para este ano. Ele
destacou que não se trata de um restaurante universitário, com preparo e distribuição/venda dos alimentos pela própria UFS, mas que haverá uma licitação e a empresa vencedora será responsável
por esse preparo e venda e, a priori, apenas os estudantes terão acesso a esse espaço. O Prof. Samuel
Brito solicitou informações do que seria esse Centro de Formação ao prof. Marcelo e ele respondeu
que o mesmo estará voltado para tentar solucionar alguns problemas relacionado ao ensino e à
aprendizagem de alunos, assim como será um espaço que possibilitará diminuir os gargalos estruturais do nosso Campus. Sem mais informes, o Prof. Marcelo despediu-se colocando que a direção do
Campus está sempre aberta às sugestões da comunidade acadêmica. O Prof. Samuel Canevari informou que enviaria as plantas destes projetos a todos os conselheiros e solicitou que, se alguém tivesse alguma sugestão de ajuste, encaminhasse para ele até o início de maio, pois elas seriam apreciadas na Reunião de Conselho de Centro. Ele também informou que estava aberto o Edital de Monitoria, com inscrições no período de 16 a 20 de abril de 2018, onde o Departamento de Matemática
dispunha de quatro vagas, distribuídas entre as disciplinas Cálculo I (Prof. Alejandro Caicedo), Cálculo II (Prof. Mateus Alegri), Fundamentos de Matemática (Prof. Arlúcio da Cruz) e Vetores e Geometria Analítica (Prof. Alan Almeida); a indicação dos orientadores baseou-se no fato de quem estaria ministrando as disciplinas no semestre 2018.1. Informou ainda que foi aberto o Edital n o
012/2018 para professor substituto do DMAI e as inscrições ocorrerão no período de 16 a 25 de
abril. O Presidente informou que chegará ao DMAI, no mês de maio, um pesquisador (ex-aluno do
IMPA), bolsista da modalidade Pós-doutorado (PNPD/CAPES), para trabalhar com ele durante um
ano. Ele destacou que há a possibilidade deste pesquisador ministrar aulas na Graduação e na
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Pós-graduação, além de haver a previsão da realização de um evento na área de Geometria. Item 2.
O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 03 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Em discussão, o Prof. Alejandro Caicedo fez uma observação quanto à fala do Prof. Murilo
de Medeiros nesta reunião, relacionada às disciplinas de Estatística do novo Projeto Pedagógico do
Curso (PPC) de Matemática, onde o Prof. Murilo afirmou que não foi consultado sobre as possíveis
alterações nestas disciplinas, tendo sido solicitado apenas a conferência de ementas. O Prof. Alejandro afirmou que esta colocação estava equivocada, pois, quando estava à frente da elaboração do
PPC, vários professores foram consultados para possíveis modificações nas ementas e/ou disciplinas, inclusive o Prof. Murilo. Sem mais observações e sem alterações, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão as solicitações de abertura de turmas de ensino individualizado para o semestre 2018.1, explicando que foram
recebidos, via SIGAA, pedidos para ensino individual nas disciplinas Álgebra Linear I, Estruturas
Algébricas I, Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas. Com isso, foi feito um levantamento, pelo Departamento, do histórico escolar dos discentes que solicitaram. Em tempo, ele destacou que estes pedidos deveriam ser discutidos no Colegiado do Curso, mas, como na próxima reunião do Colegiado seriam discutidas as alterações feitas no PPC e seria realizada bem depois do início do semestre, o que poderia prejudicar os alunos que conseguissem o ensino, ele inseriu na reunião do Conselho Departamental. O Prof. Samuel Canevari destacou a situação de duas alunas, Deisiane Bispo do Nascimento e Lidiane Sobral Silva, que solicitaram o ensino individual para o componente Variáveis Complexas; a primeira só faltava esta disciplina para concluir o curso e não estava matriculada neste semestre e a segunda, além de não estar matriculada neste semestre, precisava
de Variáveis Complexas e Geometria Euclidiana Plana para se formar. Diante dos vários pedidos
que vêm chegando todo semestre ao Departamento, o Presidente sugeriu que fossem criados critérios para o atendimento ou não das solicitações, informando que estaria disponível para orientar apenas o ensino individual de uma disciplina. O Prof. Alejandro Caicedo concordou com a sugestão
dos critérios e propôs que fosse criada uma Comissão para avaliar caso a caso. Continuando com a
apresentação dos pedidos, o Prof. Samuel Canevari mostrou que, no caso de Álgebra Linear I, a demanda foi criada pela aluna Flávia de Oliveira Santos, apesar de a disciplina estar sendo ofertada no
semestre 2018.1; mas, segundo Cyntian Verônica, Flávia não conseguiu se matricular neste componente porque chocava com Física B (matriculada neste semestre). A solicitação para Estruturas Algébricas I foi feita pela discente Adriana Mendonça Santos Fontes, que também abriu um processo
de quebra de pré-requisito para cursar Estruturas Algébricas II. Para Geometria Euclidiana Plana,
seis alunos solicitaram turma de ensino individual, dentre elas a Lidiane Sobral Silva. O aluno Rafael Alves Cortês, do curso de Sistema de Informação, solicitou o ensino individual da disciplina Cálculo I, pois, por conta de sua vida profissional, ele não conseguiu cumprir a disciplina e, segundo
histórico dele, estava cursando os últimos componentes obrigatórios e teria como prazo final (já
prorrogado) o semestre 2018.1 para se formar. Outro pedido foi para a disciplina Probabilidade e
Estatística, feito pelo discente Jamyl Abisai Guimarães Santos, do curso de Sistemas de Informa-
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ção; no entanto, neste caso, o estudante ainda necessitava de vários componentes para concluir o
curso, de acordo com seu histórico escolar. Foi discutido sobre a criação de uma Comissão que ela borasse critérios para análise destes pedidos, no entanto, como não se chegou à um consenso, a
Profa. Teresa Cristina sugeriu que aqueles casos fossem analisados diretamente pelo Conselho Departamental. Assim, após toda a discussão, o Presidente sugeriu abrir a turma de ensino individual da disciplina Variáveis Complexas apenas para as discentes Deisiane Bispo e Lidiane Sobral, com orientação do Próprio Samuel Canevari, e uma turma de ensino individual de Cálculo I para o aluno Rafael Alves, que seria orientado pelo Prof. Alejandro, e os demais pedidos seriam indeferidos. Sem mais propostas, o Presidente pôs em votação essa sugestão, que
foi aprovada com votos contrários do Prof. Samuel Brito e Cyntian. Item 4. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a solicitação de abertura de turma regular da disciplina Vetores e Geometria Analítica no semestre 2018.1, feita por discentes do curso de Física, explicando que essa demanda chegou ao DMAI após a elaboração da oferta. Ele relembrou que, antes da definição da oferta, foi feito um levantamento da necessidade de várias disciplinas pelos vários Departamentos do
Campus, inclusive Vetores e Geometria Analítica; na época, o Departamento de Física (DFCI) informou uma demanda muito pequena para este componente e, por isso, o mesmo não foi ofertado
para Física neste período, sendo priorizada a oferta de outras disciplinas onde a demanda era maior.
O Prof. Wagner Ferreira perguntou se haveria professor com carga horária disponível para a abertura da turma e ninguém se manifestou. Sendo assim, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a
abertura de uma turma da disciplina Vetores e Geometria Analítica no período noturno para
o curso de Física Licenciatura. Reprovada por unanimidade, justificado pela baixa necessidade apresentada pelo DFCI na época da elaboração da oferta para o semestre 2018.1 e por conta dos alunos apresentarem matrícula do ano de 2017, na sua maioria, o que mostra que eles
terão tempo para cursá-la em outra oportunidade. Item 5. O Presidente pôs em discussão a criação de uma Comissão de Monitoria para acompanhar todo o processo de seleção proposto no Edital
no 01/2018/Campus de Itabaiana. O Prof. Wagner Ferreira sugeriu que a Comissão seja formada pelos professores que orientarão os alunos no semestre 2018.1. Além disso, foi definida, a priori, a
data de realização das provas, que, por sugestão do Prof. Alejandro Caicedo, foi marcada para o dia
27 de abril (sexta-feira) às 9h. Sem mais propostas, o Presidente pôs votação os nomes dos professores Alejandro, Arlúcio da Cruz, Mateus Alegri e Alan Almeida para compor a Comissão
de Monitoria do Departamento de Matemática de Itabaiana e a aplicação das provas para o
dia 27 de abril de 2018. Aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari convidou
todos os professores do DMAI para participar da reunião do Colegiado de curso, a ser realizada no
dia 26 de abril de 2018, que apreciaria as alterações feitas no Projeto Pedagógico do curso pelo Nú cleo Docente Estruturante, destacando a importância da presença dos conselheiros por se tratar de
matéria fundamental ao andamento do curso de Matemática. Ele também informou que estão abertas duas turmas, uma de Matemática Financeira e outra de Cálculo I, que estão esperando a chegada
de um professor substituto e, como ainda leva um tempo para isso, pois o concurso, segundo trami-
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tação natural, deverá ser realizado em meados de maio de 2018, ele perguntou se algum professor
estaria interessado em iniciar as aulas nestas turmas até a chegada do substituto a fim de diminuir os
prejuízos aos alunos e o Prof. Alejandro Caicedo observou que se trata de uma situação complicada,
pois, ao tentar minimizar os prejuízos devido ao atraso no início das aulas em semestre anteriores,
houve reclamações de outros Departamentos devido às diferentes metodologias aplicadas em uma
mesma disciplina com mais de um professor ministrando. Os professores Samuel Brito e Viviane de
Jesus ficaram de pensar na possibilidade de ministrar as disciplinas Matemática Financeira e Cálculo I, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata,
que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao décimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezoito.
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5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 15/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 15 de maio de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 17/05/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação de ad referendum pela homologação da inclusão da discente Patrícia
Barbosa de Lima Santos na disciplina Matemática Financeira;
4.

Apreciação de ad referendum pela alteração da Banca Examinadora do Concurso para
Professor Substituto do DMAI (Edital no 12/2018);

5. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o Projeto de Extensão
“Fortalecendo o ensino de Matemática na Educação Básica”, do Prof. Rafael Neves;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa
“Caracterização tensorial de configurações centrais planares de cinco corpos”, do Prof.
Alan Almeida;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. André Vinícius (Departamento de
Matemática de São Cristóvão - DMA) sobre o Projeto de Pesquisa “A racionalidade de
espaços de moduli de curvas canônicas pontuadas com gonalidade 4”, do Prof. Aislan
Leal;
8. Escolha de Banca examinadora para o Aproveitamento de Estudos da disciplina
Introdução à Estatística (MATI0053), solicitado pelo discente Robson Batista de
Santana Júnior;
9. Escolha de Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da
disciplina Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pelo discente Romário de
Jesus;
10. Escolha de Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da
disciplina Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pelo discente Leandro de
Oliveira Ferreira;
11. Homologação do resultado final do concurso para professor substituto do DMAI
(Edital no 012/2018);

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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12. Apreciação do terceiro plano de trabalho da professora em estágio probatório Viviane
de Jesus Lisboa Aquino;
13. Homologação do Programas de Atividade Docente (PADs);
14. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de
Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva,
Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e
Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (Exame médico), Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Consulta médica), Marta Élid Amorim Mateus (Participação em banca de concurso) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP).
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 04 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação de ad referendum pela homologação da inclusão da discente Patrícia
Barbosa de Lima Santos na disciplina Matemática Financeira. 4. Apreciação de ad referendum pela alteração da Banca Examinadora do concurso para professor substituto do DMAI
(Edital no 012/2018). 5. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o Projeto de Extensão “Fortalecendo o ensino de Matemática na Educação Básica”, do Prof. Rafael
Neves. 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa
“Caracterização tensorial de configurações centrais planares de cinco corpos”, do Prof. Alan
Almeida. 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. André Vinícius (Departamento de Matemática de São Cristóvão – DMA) sobre o Projeto de Pesquisa “A racionalidade de espaços
de moduli de curvas canônicas pontuadas com gonalidade 4”, do Prof. Aislan Leal. 8. Escolha
de Banca examinadora para o Aproveitamento de Estudos da disciplina Introdução à Estatística (MATI0053), solicitado pelo discente Robson Batista de Santana Júnior. 9. Escolha de
Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pelo discente Romário de Jesus. 10. Escolha de Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira
(MATI0049), solicitado pelo discente Leandro de Oliveira Ferreira. 11. Homologação do resultado final do concurso para professor substituto do DMAI (Edital n o 012/2018). 12. Apreciação do terceiro plano de trabalho da professora em estágio probatório Viviane de Jesus Lisboa Aquino. 13. Homologação dos Programas de Atividade Docente (PADs). 14. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um
ponto, “Afastamento do Prof. Aislan Leal para participação em congresso na Argentina”. Os conselheiros concordaram com a inclusão do ponto na reunião. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3.
Apreciação de ad referendum pela homologação da inclusão da discente Patrícia Barbosa de
Lima Santos na disciplina Matemática Financeira. 4. Apreciação de ad referendum pela alteração da Banca Examinadora do concurso para professor substituto do DMAI (Edital n o
012/2018). 5. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o Projeto de Extensão “Fortalecendo o ensino de Matemática na Educação Básica”, do Prof. Rafael Neves. 6.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa “Caracte-
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rização tensorial de configurações centrais planares de cinco corpos”, do Prof. Alan Almeida.
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. André Vinícius (Departamento de Matemática de
São Cristóvão – DMA) sobre o Projeto de Pesquisa “A racionalidade de espaços de moduli de
curvas canônicas pontuadas com gonalidade 4”, do Prof. Aislan Leal. 8. Escolha de Banca
examinadora para o Aproveitamento de Estudos da disciplina Introdução à Estatística (MATI0053), solicitado pelo discente Robson Batista de Santana Júnior. 9. Escolha de Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira
(MATI0049), solicitado pelo discente Romário de Jesus. 10. Escolha de Banca examinadora
para o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pelo discente Leandro de Oliveira Ferreira. 11. Homologação do resultado
final do concurso para professor substituto do DMAI (Edital n o 012/2018). 12. Apreciação do
terceiro plano de trabalho da professora em estágio probatório Viviane de Jesus Lisboa Aquino. 13. Homologação dos Programas de Atividade Docente (PADs). 14. Afastamento do Prof.
Aislan Leal para participação em congresso na Argentina. 15. O que ocorrer. Item 1. O Prof.
Samuel Canevari informou que foi preciso alterar o coordenador do PIBID, já que o Prof. Wagner
Ferreira, escolhido em reunião anterior, não preencheu os requisitos exigidos no edital; por isso,
enviou e-mail para todos os docentes do DMAI perguntando se alguém estaria interessado em assumir a coordenação e a Profa. Teresa Cristina foi a única que se manifestou e, sendo assim, a chefia
indicou o nome da professora para os responsáveis pela coordenação geral do PIBID na UFS. Informou também que recebeu memorando da Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica
(COPAC) com os índices de aprovações, reprovações e trancamentos das disciplina do curso de
Matemática referentes aos semestres 2017.1 e 2017.2, encaminhando-os por e-mail, juntamente
com os indicadores acadêmicos do curso, para ciência dos docentes do DMAI. Informou ainda que,
baseado nos índices de todos os cursos da UFS apresentados pela COPAC, a Universidade está elaborando um Plano Integrado de Melhorias de Desempenho Acadêmico, cujo esboço foi encaminhado aos docentes para que apreciem e encaminhem suas considerações para chefia até o dia 25 de
maio, para posterior envio ao Centro. O Presidente também informou que acontecerá o IV Fórum
Permanente das Licenciaturas e II Fórum Permanente dos Bacharelados, tendo sido encaminhado
aos professores, por e-mail, o folder do evento. Informou que houve uma alteração na data da X
OCMEA, que antes aconteceria nos dias 05 e 06 de junho, passando para os dias 06 e 07 de junho,
em virtude da realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) no
dia 05; ele destacou que manteve-se a suspensão das aulas nos três turnos no dia 06 e nos turnos da
manhã e tarde no dia 07. Informou também que no dia 15 de junho acontecerá a festa junina do
Campus de Itabaiana, das 18h às 23h, sem interrupção das aulas. Nos dias 20, 21 e 22 de julho ocorrerá, no Shopping Peixoto, atividades comemorativas aos 50 anos da UFS e no dia 19 de agosto
acontecerá a Corrida UFS, às 07h. Haverá ainda uma homenagem aos ex-diretores do Campus de
Itabaiana no dia 17 de agosto, às 14h. Foi repassado aos conselheiros que o Departamento de Matemática de São Cristóvão (DMA) encaminhou, por e-mail, uma lista com as disciplinas que serão
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ofertadas ao curso do CESAD no semestre 2018.1 e quem tivesse interesse em coordenar uma destas disciplinas deveria se manifestar até este dia enviando e-mail para o DMA. O Prof. Samuel Canevari destacou que saiu o resultado da seleção de monitores para o Departamento de Matemática
para os semestres 2018.1 e 2018.2, no qual foram selecionados os discentes Denisson Santos (Fundamentos de Matemática – orientador Arlúcio da Cruz), Gerônimo Carvalho (Cálculo II – orientador Mateus Alegri), Danilo Mendonça e Leandro Oliveira (Cálculo I – orientador Alejandro Caicedo) e Romário de Jesus (Vetores e Geometria Analítica – orientador Alan Almeida); com este resultado e como o chefe também assina a frequência mensal dos monitores, foi solicitado aos orientadores que instruam seus orientandos a fazer um controle de atendimentos a fim de saber a quantidade
de alunos que procuram pela monitoria e ter dados que embasem a necessidade de existência de monitores. Ele também informou que nas duas últimas reuniões do Colegiado do curso de Matemática
foram apreciadas e aprovadas as alterações feitas na proposta do novo Projeto Pedagógico do curso
(PPC) de Matemática, que serão reenviadas ao DEAPE para análise. Por fim, informou que o pesquisador de Pós-doutorado, Felipe, já chegou ao DMAI e ficará por um ano desenvolvendo sua pesquisa. A Profa. Teresa Cristina informou que os alunos da disciplina de Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática I farão micro-aulas destinadas a alguns discentes da Escola Estadual Dr. César Leite e as mesmas acontecerão dentro do próprio Campus (LEPEM); para isso, ela informou que
precisa de uma autorização para que os estudantes da escola frequentem as aulas, que ocorrerão às
terças, a partir das 15h, com o acompanhamento dos alunos da rede estadual desde a entrada no
Campus até a saída do mesmo. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 04a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Após feitas as alterações sugeridas, a ata foi posta em votação. Aprovada com um voto contra do Prof. Murilo de Medeiros. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 26 de abril de 2018, pela homologação da inclusão
da discente Patrícia Barbosa de Lima Santos (Matrícula 201020009952), do curso de Ciências Contábeis, na disciplina Matemática Financeira (MATI0049), turma 02, no semestre 2018.1. A inclusão
foi feita baseada em sugestão do Colegiado do curso de Matemática, após a aluna apresentar histórico que comprovou restar apenas esta disciplina para ela atingir o status de formanda/graduanda.
Após explicação, o Presidente pôs em votação o ad referendum, de 26 de abril de 2018. Aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do ad
referendum, de 08 de maio de 2018, pela aprovação da alteração de membro da banca examinadora
para o concurso público para professor substituto deste departamento (Edital no 12/2018), Matéria
de Ensino: Matemática e Estatística, Disciplinas: Matemática Financeira, Cálculo I, II e III, Cálculo
Numérico I, Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), Fundamentos de Matemática para Química,
Introdução à Estatística, Matemática Básica, Probabilidade e Estatística e Vetores e Geometria Analítica, em virtude da impossibilidade da participação do Prof. Samuel Brito Silva, escolhido na 2 a
Reunião Ordinária do Conselho de 2018. Assim, a banca passou a ser composta pelos professores
Mateus Alegri (Presidente), Aislan Leal Fontes, Wagner Ferreira Santos e Samuel da Cruz Canevari
(suplente). Após explicação, o Presidente pôs em votação o ad referendum, de 08 de maio de
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2018. Aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o Projeto de Extensão 'Fortalecendo o Ensino
de Matemática na Educação Básica', coordenado pelo Prof. Rafael Neves, passando a palavra para a
docente. Com a palavra, ela relatou que o objetivo geral do estudo será desenvolver atividades com
vistas à melhoria do processo de ensino e de aprendizagem da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Para isso, de maio a dezembro de 2018, graduandos do curso de Licenciatura em
Matemática da UFS identificarão as dificuldades no aprendizado matemático de estudantes do 8 o e
9o anos do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Itabaiana – SE para, após isso, elaborar
e ministrar aulas que contribuam na suspensão dessas dificuldades. Como o Projeto proposto pode
contribuir na melhoria da qualidade da educação matemática dos alunos envolvidos e a inserir o
graduando, futuro professor de Matemática, no seu campo de trabalho, a Prof a. Teresa emitiu parecer favorável à aprovação do referido projeto. O Prof. Murilo de Medeiros perguntou se o Projeto
iria concorrer ao Edital da PROEX e o Prof. Rafael explicou que o trabalho seria feito independentemente de qualquer coisa com a colaboração de voluntários; no entanto, como existe um edital
aberto da PROEX, ele o submeterá para concorrer à bolsas. Sem mais discussões, o Prof. Samuel
Canevari pôs em votação o parecer emitido pela Prof a. Teresa sobre o Projeto de Extensão
'Fortalecendo o Ensino de Matemática na Educação Básica', coordenado pelo Prof. Rafael.
Aprovado por unanimidade. Item 6. O senhor Presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo
Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa 'Caracterização tensorial de configurações centrais
planares de cinco corpos', coordenado pelo Prof. Alan Almeida. Com a palavra, o Prof. Éder relatou
que o Projeto tem como objetivo caracterizar as configurações centrais planares de cinco corpos sob
a forma de tensores e contará com a colaboração do discente Macelino Tenório Neto na sua fase inicial; além disso, a execução deste trabalho deverá ser feita no prazo de 2 anos, com estimativa de
resultados parciais ao final do primeiro ano. Assim, considerando que não foram encontrados resultados equivalentes na literatura pelo relator, o parecer foi favorável à aprovação do Projeto. Após
explanação, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Éder sobre o
Projeto de Pesquisa 'Caracterização tensorial de configurações centrais planares de cinco corpos', proposto pelo Prof. Alan. Aprovado por unanimidade. Item 7. Ato contínuo, o Presidente
pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. André Vinícius Santos Dória, do Departamento de
Matemática de São Cristóvão, sobre o Projeto de Pesquisa 'A racionalidade de espaços de moduli de
curvas canônicas pontuadas com gonalidade 4', coordenado pelo Prof. Aislan Leal. O Prof. Samuel
Canevari explicou que encaminhou o Projeto para análise a um docente de outro Departamento devido à especificidade do tema e, em seguida, leu o parecer, destacando que o relator descreveu que a
pesquisa terá duração de 3 anos e permitirá um incremento no estudo feito pelo proponente sobre teoria de deformação de curvas monomiais, o que poderá beneficiá-lo no credenciamento ao Programa de Pós-graduação em Matemática da UFS (PROMAT-UFS), bem como, a futura criação de uma
nova linha de pesquisa no programa, chamada de Geometria Algébrica. Além disso, o Projeto será
desenvolvido em parceria com o Prof. André Contiero (UFMG) e adotará a metodologia tradicional
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das pesquisas de Matemática Pura, onde o pesquisador fará um estudo aprofundado sobre resultados
e pesquisas em andamento, bem como reuniões científicas. Assim, ele emitiu parecer favorável à
aprovação deste Projeto de Pesquisa. Após explanação, o Presidente pôs em votação o parecer
emitido pelo Prof. André Vinícius sobre o Projeto de Pesquisa 'A racionalidade de espaços de
moduli de curvas canônicas pontuadas com gonalidade 4', proposto pelo Prof. Aislan, pelo
prazo de três anos. Aprovado por unanimidade. Item 8. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão o Aproveitamento de Estudos da disciplina Introdução à Estatística (MATI0053),
solicitado pelo discente Robson Batista de Santana Júnior, do curso de administração, através do
processo 23113.013299/2018-28. Ele explicou que, segundo a Resolução n o 20/2016/CONEPE, o
aluno preenche os requisitos necessários para este tipo de solicitação. O Prof. Éder Mateus destacou
que, como há turmas abertas desta disciplina, não será necessário indicar uma banca examinadora,
podendo o aluno fazer as avaliações sob supervisão do professor de uma das turmas, no caso, o
Prof. Murilo de Medeiros. Desse modo, o aluno fará as provas em uma das turmas da disciplina Introdução à Estatística, sob supervisão do Prof. Murilo. Item 9. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a escolha da Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina
Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pelo discente Romário de Jesus, do curso de Matemática, através do processo 23113.018874/2018-89. Ele explicou que, segundo a Resolução n o
20/2016/CONEPE, o aluno preenche os requisitos necessários para este tipo de solicitação e, por
isso, se faz necessário indicar membros para a banca examinadora. Assim, os professores Wagner
Ferreira (Presidente), Samuel Brito, Éder Mateus e Rafael Neves (Suplente) se dispuseram a participara desta Banca. Sem mais interessados, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação os nomes dos
professores Wagner (Presidente), Éder, Samuel Brito e Rafael (Suplente) para compor a Banca Examinadora que avaliará o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira, solicitado pelo discente Romário de Jesus. Aprovado por unanimidade. Item
10. O Presidente pôs em discussão a escolha da Banca examinadora para o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira (MATI0049), solicitado pelo discente Leandro
de Oliveira Ferreira, do curso de Matemática, através do processo 23113.018868/2018-21. Ele explicou que, segundo a Resolução no 20/2016/CONEPE, o aluno preenche os requisitos necessários
para este tipo de solicitação e, por isso, se faz necessário indicar membros para a banca examinadora. Assim, os professores Wagner Ferreira (Presidente), Samuel Brito, Éder Mateus e Rafael Neves
(Suplente) também se candidataram para formar esta Banca. Sem mais interessados, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação os nomes dos professores Wagner (Presidente), Éder, Samuel Brito e Rafael (Suplente) para compor a Banca Examinadora que avaliará o Aproveitamento Especial de Estudos da disciplina Matemática Financeira, solicitado pelo discente Leandro de
Oliveira. Aprovado por unanimidade. Item 11. O senhor presidente pôs em discussão o resultado
final do concurso para professor substituto do DMAI (Edital n o 012/2018), passando a palavra para
o Prof. Mateus Alegri, presidente da Banca Examinadora. Com a palavra, ele relatou que participaram do concurso os candidatos Alexsandro da Siva Neo, Mateus da Cunha Santos e Thiago de
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Jesus Filho, que se apresentaram às 7h40 no local indicado para agendamento da prova didática. Os
demais candidatos inscritos não compareceram e, portanto, foram eliminados do concurso. Os candidatos Alexsandro da Silva Neo e Mateus da Cunha Santos realizaram a prova didática e obtiveram nota inferior a 70,0 pontos, sendo, portanto, eliminados do concurso conforme parágrafo 4 o,
Art. 19, da Resolução no 35/2016/CONSU. O candidato aprovado foi Thiago de Jesus Filho, com
nota 70,00 (setenta pontos) na prova didática e nota 26,5 (vinte e seis pontos e cinco décimos) na
prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 52,60 (cinquenta e dois pontos e seis
décimos). Após explanação, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o Relatório final do concurso para professor substituto do DMAI, Edital n o 012/2018. Aprovado por unanimidade.
Item 12. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a terceira parte do plano de trabalho da professora em estágio probatório, Viviane de Jesus Lisboa Aquino, passando a palavra
para o preceptor Alejandro Caicedo. Com a palavra, ele explicou que o plano da professora está de
acordo com a Resolução no 55/2015/CONSU, que estabelece que o docente em estágio probatório
deve apresentar um plano de trabalho que será apreciado pelo Conselho Departamental e englobará
as atividades desenvolvidas em cada ano do estágio. A parte apresentada engloba o período de
07/07/18 a 06/07/19 (3a avaliação – 25o ao 36o mês), onde foram programadas 26 horas/semanais
para atividades de ensino, 8 horas/semanais para atividades de pesquisa, 2 horas/semanais para atividades específicas de extensão e 4 horas/semanais para atividades administrativas e de representação. Após explanação, o Presidente pôs em votação a terceira parte do plano de trabalho da
professora em estágio probatório, Viviane de Jesus. Aprovada por unanimidade. Item 13. O
Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs) dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana para o semestre 2018.1. Ele explicou que os PADs
foram enviados a todos por e-mail e, em seguida, iniciou a apreciação dos mesmos. O Prof. Alejandro Caicedo solicitou uma alteração de última hora no seu PAD, já que esqueceu de inserir o Projeto de Extensão 'Semana da Matemática 2018 (SEMAT 2018)', passando a contabilizar carga horária
de 4 horas para isto, com redução da carga horária do seu Projeto de Pesquisa, que passou de 9 para
5 horas. Continuando, o Prof. Samuel Canevari destacou que, até o momento desta reunião, o professor substituto Rokenedy Lima não entregou o seu PAD para apreciação, apesar de ser notificado
algumas vezes pela chefia do DMAI. Ainda com relação ao PAD do Prof. Alejandro, o Prof. Aislan
Leal questionou o por quê de ter sido destinada 4 horas para o ensino individual da disciplina Cálculo I, já que em outras situações foram destinadas apenas 2 horas para esse fim e o Prof. Alejandro
informou que havia trabalho suficiente para que ele atribuísse tal carga horária. Após discussão, o
Prof. Éder Mateus sugeriu que o Prof. Alejandro destinasse 2 horas para o ensino individual, sugestão que foi acatada pelo professor e alterado o seu PAD, voltando a acrescentar horas na pesquisa
(voltou para 9 horas) a fim de completar as 40 horas/semanais. O Prof. Aislan também questionou o
PAD do Prof. Éder no que diz respeito aos 30 minutos destinados a uma disciplina do PROFMAT e
o Prof. Éder explicou que consiste numa disciplina ofertada para quem reprovou e, no caso, será
aplicada apenas uma prova para uma aluna matriculada, por isso, não contabilizou carga horária
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normal. O Prof. Aislan ainda questionou o PAD do Prof. Murilo de Medeiros com relação à carga
horária atribuída à função de subchefe do Departamento, que foi de 16 horas; para o Prof. Aislan,
essa carga horária estaria excessiva para esta função e o Prof. Murilo explicou que já estava prevendo possíveis afastamentos do chefe, quando ele teria que assumir o Departamento. O Prof. Wagner
Ferreira sugeriu mudança neste PAD, com redução da carga horária destinada à subchefia, que passaria de 16h para 10h e a Profa. Viviane de Jesus sugeriu manter o PAD como está. Assim, o Prof.
Samuel Canevari pôs em votação a proposta da Prof a. Viviane de manter o PAD como está,
que obteve 6 votos, e a segunda proposta, de reduzir a carga horária para 10 horas, obteve 6
votos; desse modo, diante do empate, o Presidente, após voto de qualidade, optou por manter
as 16 horas iniciais que o Prof. Murilo atribuiu para a subchefia. O Prof. Murilo, por sua vez,
questionou a carga horária destinada ao Projeto de Pesquisa do Prof. Aislan, que foi de 20 horas,
destacando que não seriam apresentados resultados parciais e o Prof. Aislan explicou que este Projeto acabou de ser apreciado nesta reunião, em tópico anterior; o Prof. Murilo também questionou o
prazo de três anos destinados a esta pesquisa e sugeriu que a carga horária fosse reduzida para 10
horas/semanais. O Prof. Éder sugeriu manter as 20 horas do projeto de Pesquisa do Prof. Aislan e o
Prof. Wagner ressaltou que, no caso de pesquisa, o trabalho é contínuo e não depende da ausência
de alguém (no caso, chefe) para que o trabalho aumente. O Prof. Éder enfatizou que, como não há
uma normatização da carga horária que poderá ser atribuída para as atividades docentes do DMAI,
os casos deverão ser analisados semestre a semestre. Em votação, a proposta de manter a carga
horária de 20 horas para pesquisa foi aprovada pela maioria dos conselheiros, enquanto que a
proposta de reduzir para 10 horas obteve o voto do Prof. Murilo apenas. Sem mais questionamentos, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação os PADs dos professores Aislan, Alan Almeida, Alejandro, Arlúcio da Cruz, Éder, Marta Élid, Mateus Alegri, Murilo, Rafael Neves, Ricardo Nicasso (Doutorado), Samuel Brito, Samuel Canevari, Teresa Cristina, Viviane e Wagner, com as respectivas alterações para aqueles que foram alterados, e os demais, sem alterações. Aprovados por unanimidade. Item 14. O senhor presidente pôs em discussão o pedido de
afastamento do Prof. Aislan Leal para participar de Congresso na Argentina, passando a palavra
para o professor. Com a palavra, o docente explicou que se inscreveu no AGRA III-Aritmetica,
Grupos y Analisis, que acontecerá na Academia Nacional de Ciências em Córdoba, Argentina, no
período de 9 a 20 de Julho de 2018, com apoio do International Centre for Theoretical Physics
(ICTP); além disso, informou que foi contemplado com diárias e passagens para participar do evento. O Prof. Éder Mateus perguntou se o Prof. Aislan havia planejado o calendário de reposições,
caso o afastamento fosse aprovado pelo Conselho, e ele informou que isso seria feito ao longo do
semestre e/ou no final do mesmo. Assim, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o pedido de
afastamento do Prof. Aislan para participação em Congresso que será realizado na Argentina,
no período de 9 a 20 de julho de 2018. Aprovado, com voto contra do Prof. Murilo de Medei ros. Item 15. O Prof. Aislan Leal destacou que as discussões ocorridas nos pontos de pauta devem
estar baseadas em justificativas plausíveis e não devem ser levadas em consideração possíveis im-
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plicâncias entre pessoas; ele enfatizou que as sugestões dele no PAD do Prof. Murilo de Medeiros
não tiveram caráter pessoal, sendo totalmente profissional, já que todos os PADs foram enviados
por e-mail para apreciação prévia. O Prof. Murilo explicou que os questionamentos dele com relação ao PAD do Prof. Aislan também não foram de caráter pessoal, já que ele já havia comentado
antes da reunião sobre a quantidade de horas destinadas ao Projeto de Pesquisa. Além disso, o Prof.
Murilo perguntou qual seria o procedimento para solicitar saída da subchefia do DMAI e o Prof.
Éder Mateus informou que ele deverá fazer uma comunicação formal. Nada mais havendo a tratar,
eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo sétimo dia
do mês de maio de dois mil e dezoito.
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1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 23/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 23 de maio de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 24/05/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Apreciação de ad referendum pela homologação da participação dos professores
Rafael Neves e Teresa Cristina em oficinas da OCMEA 2018;
2. Apreciação da proposta de equivalência de componentes curriculares feita pelo
DEAPE (Memorando no 32/2018/DEAPE);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o Projeto de Pesquisa
“Ensino de elementos de Matemática Discreta”, coordenado pelos professores Mateus
Alegri e Rafael Neves.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 24/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da proposta de equivalência de componentes curriculares feita pelo
DEAPE (Memorando no 32/2018/DEAPE).
Data: 24/05/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da
Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Marta
Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com
justificativa, Alan Almeida Santos (Questões pessoais), Géssica de Jesus da Silva - Representante
discente (Participação em Estágio Supervisionado), Rafael Neves Almeida (Motivo de doença) e
Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP). Ausentes, sem justificativa, Aislan
Leal Fontes e Teresa Cristina Etcheverria. Pauta: 1. Apreciação de ad referendum pela homologação da participação dos professores Rafael Neves e Teresa Cristina em oficinas da OCMEA
2018. 2. Apreciação da proposta de equivalência de componentes curriculares feita pelo DEAPE (Memorando no 32/2018/DEAPE). 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner
Ferreira sobre o Projeto de Pesquisa “Ensino de elementos de Matemática Discreta”, coordenado pelos professores Mateus Alegri e Rafael Neves. Item 1. O Prof. Samuel Canevari iniciou a
apreciação do ad referendum, de 18 de maio de 2018, pela homologação da participação dos professores Rafael Neves Almeida e Teresa Cristina Etcheverria na ação de extensão 'X OFICINAS DE
CIÊNCIA, MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – X OCMEA 2018', que será realizada
nos dias 06 e 07 de junho de 2018. Ele explicou que havia prazo para homologar a participação dos
docentes no SIGAA e, por isso, precisou deste documento. Assim, o Presidente pôs em votação o
ad referendum, de 18 de maio de 2018. Aprovado por unanimidade. Item 2. Ato contínuo, o
Presidente pôs em discussão a proposta de equivalência de alguns componentes curriculares feita
pelo DEAPE através do memorando no 32/2018/DEAPE. Ele explicou que constava no documento
uma tabela de equivalência, onde quem cursar a disciplina MAT0151 – Cálculo A e MAT0152 –
Cálculo B integralizará MATI0017 – Cálculo I, quem cursar MAT0152 – Cálculo B e MAT0153 –
Cálculo C integralizará MATI0018 – Cálculo II, quem cursar MAT0154 – Cálculo D integralizará
MATI0019 – Cálculo III, quem cursar MAT0150 – Vetores e Geometria Analítica integralizará
MATI0020 – Vetores e Geometria Analítica e quem cursar MAT0057 – Fundamentos Elementares
da Matemática integralizará MATI0029 – Fundamentos de Matemática. Para análise desta proposta,
o Prof. Samuel Canevari indicou o Prof. Samuel Brito para emissão de parecer e destacou que não
tem conhecimento do por quê da solicitação, ficando explicitado no memorando que estaria ligado
ao processo de transferência interna da instituição. Com a palavra, o Prof. Samuel Brito fez a leitura
do seu relato a respeito do pedido, destacando que todas as disciplinas relacionadas pelo DEAPE
neste memorando são equivalentes. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o parecer
emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre a proposta de equivalência dos componentes curriculares listados acima feita pelo DEAPE. Aprovado por unanimidade. Item 3. Em seguida, o Prof.
Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o Projeto de
Pesquisa 'Ensino de elementos de Matemática Discreta', coordenado pelos professores Mateus Ale-
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gri e Rafael Neves, passando a palavra para o Prof. Wagner. Com a palavra, o docente relatou que o
Projeto possui uma equipe formada por quatro membros, o Prof. Mateus (Coordenador), o Prof. Rafael (Coordenador Adjunto), o Prof. John Willians (membro – SEED/SE) e o Prof. Edson de Jesus
(membro – SEED/SE), e terá duração de 12 meses, destacando que os docentes do DMAI destinarão 5 horas semanais para este fim, conforme descrito no mesmo. Além disso, ressaltou que o trabalho objetiva estudar estruturas discretas e suas aplicações no ensino básico, inicialmente, numa turma de ensino médio do Prof. Edson. Assim, considerando a precária situação do ensino de matemática, especialmente da análise combinatória no ensino médio, e a importância da parceria estabelecida entre docentes especialistas em Educação Matemática e Matemática Pura, o Prof. Wagner emitiu
parecer favorável à execução deste trabalho durante 12 meses e com dedicação semanal de 5 horas.
A Profa. Marta Élid questionou a limitação de uma carga horária de trabalho no parecer emitido
pelo Prof. Wagner e ele explicou que as 5 horas descritas foram postas no Projeto pelos executores
do mesmo; no entanto, ela relembrou que em reuniões anteriores chegou-se a um consenso de que
não precisaria definir a carga horária semanal que o docente dedicaria aos seus Projetos no momento de sua apreciação pelo Conselho Departamental. Após explanação, o Presidente pôs em votação
o parecer emitido pelo Prof. Wagner sobre o Projeto de Pesquisa 'Ensino de elementos de Matemática Discreta', coordenado pelos professores Mateus e Rafael, com duração de 12 meses.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a
presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo quarto dia do mês de maio de dois mil e dezoito.
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6ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 18/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 18 de junho de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 21/06/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação da Ata da 01a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2018);
4. Apreciação de ad referendum pela retificação do período de afastamento do Prof.
Aislan Leal para participar do AGRA III-Aritmetica, Grupos y Analisis, em Córdoba Argentina;
5. Homologação do Programa de Atividade Docente (PAD) do Prof. Rokenedy Lima
(2018.1) e da Profa. Marta Élid (2017.2);
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 21/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 06a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação do Programa de Atividade Docente (PAD) do Prof. Rokenedy Lima
(2018.1) e da Profa. Marta Élid (2017.2).
Data: 21/06/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Lana Thaís Santos Silva (Representante discente - Suplente), Marta
Élid Amorim Mateus, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida
(Técnica), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa,
Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Teresa Cristina Etcheverria (Questões pessoais). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Alan Almeida Santos, Éder Mateus de
Souza, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Mateus Alegri e Rafael Neves Almeida.
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 05 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação da Ata da 01 a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental
(2018). 4. Apreciação de ad referendum pela retificação do período de afastamento do Prof.
Aislan Leal para participar do AGRA III – Aritmetica, Grupos y Analisis, em Córdoba - Argentina. 5. Homologação do Programa de Atividade Docente (PAD) do Prof. Rokenedy Lima
(2018.1) e da Profa. Marta Élid (2017.2). 6. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari solicitou aos conselheiros que limitem as impressões de documentos na secretaria do Departamento,
visto que, em decorrência da implantação de ilhas de impressão pela UFS, não mais serão disponibilizados cartuchos e/ou tonners pela instituição; assim, as impressoras da secretaria do DMAI ficarão disponíveis, principalmente, para impressão de documentos essenciais. Ele informou que na
próxima reunião do Colegiado e do Conselho será discutida a oferta 2018.2, estipulando o prazo até
o dia 30 de junho para envio de sugestão de oferta de disciplinas optativas juntamente com programação didática e horários. Informou também que chegou no DMAI um processo de remoção interna de docente, onde constava a aprovação da remoção do Prof. Arlúcio da Cruz para o Departamento de Matemática de São Cristóvão (DMA), solicitando posicionamento do DMAI quanto ao preenchimento da vaga. Informou ainda que a funcionária terceirizada Ana Paula da Mota foi realocada
para outro setor do Campus devido à problemas ocorridos no Departamento e, por isso, haverá uma
mudança nos horários de funcionamento da secretaria do DMAI. Informou que as alterações no
novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Matemática foram aprovadas no Colegiado e a chefia
está aguardando as anuências de oferta de disciplinas de outros Departamentos (Física e Educação)
assim como a formatação do texto em formato de Resolução pelo Núcleo Docente Estruturante
(NDE) para enviá-lo ao DEAPE. Por fim, informou que foram abertas as inscrições para o PIBID e
para o Programa de Residência Pedagógica. A Prof a. Marta Élid informou que a Comissão Própria
de Avaliação (CPA), juntamente com a direção do Campus, está organizando uma discussão com os
discentes sobre a avaliação que eles preenchem no SIGAA antes de realizar a matrícula semestral, a
fim de detectar indicadores ruins e melhorar estes índices; segundo ela, isso ocorrerá, provavelmente, dentro da Semana Acadêmica-Cultural da UFS. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 05a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Não havendo sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente pôs em dis-
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cussão a Ata da 01a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. Não havendo sugestões
de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 11 de junho de 2018, pela retificação do período de afastamento do Prof. Aislan Leal Fontes para participar do AGRA III – Aritmetica, Grupos y Analisis,
que acontecerá na Academia Nacional de Ciências em Córdoba, Argentina, no período de 9 a 20 de
julho de 2018, com apoio do International Centre for Theoretical Physics (ICTP), aprovado na 5 a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Com isso, o novo período de afastamento passou a
ser de 8 a 21 de julho de 2018, a fim de incluir o trânsito do docente. Após justificar a necessidade
do documento, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o ad referendum, de 11 de junho de
2018. Aprovado por unanimidade. Item 5. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs) da professora efetiva Marta Élid (2017.2) e do professor substituto Rokenedy Lima (2018.1). Ele explicou que, como informado em reunião anterior, o Prof. Rokenedy não preencheu o PAD 2018.1 a tempo de ser apreciado juntamente com os dos demais docentes do DMAI e, por isso, precisava ser analisado para posterior homologação no SIGAA. Após
apresentação do mesmo, o Presidente pôs em votação o PAD 2018.1 do Prof. Rokenedy, que foi
aprovado por unanimidade. Em seguida, iniciou a apreciação do PAD 2017.2 da Prof a. Marta, explicando que houve alteração e, dessa maneira, deveria passar novamente pela análise do Conselho
para posterior homologação no sistema; a mudança foi necessária porque a docente retornou da Licença Maternidade no meio deste semestre, precisando se adequar à nova realidade. O Prof. Murilo
de Medeiros perguntou se no PAD apresentado constava o período de afastamento da professora e
ela explicou que toda vez que há alteração é necessário passar pelo crivo do Conselho e fazer nova
homologação; o Prof. Murilo ressaltou que apenas o último PAD inserido no sistema fica registrado
e, por isso, gostaria de saber como ficaria o tempo da Licença Maternidade neste semestre e o Prof.
Samuel Canevari informou que existe uma portaria que concedeu a licença à docente. Após explicações, o Presidente pôs em votação o PAD 2017.2 da Prof a. Marta. Aprovado por unanimidade.
Item 6. O Prof. Samuel Canevari sugeriu a troca da fechadura da porta da secretaria do DMAI devido à dificuldade ao girar as chaves e devido também às diversas cópias que foram repassadas a funcionários e servidores que não estão mais no Departamento; como a maioria dos conselheiros possuem uma cópia da chave desta porta, ele viu a necessidade de consultá-los sobre a mudança. Os
conselheiros foram favoráveis à mudança. Ele também informou que será lançado um edital de
apoio pedagógico para o Campus de Itabaiana, de acordo com o que foi transmitido pelo Prof. Marcelo Mendes, diretor do Campus. Em conversa com o diretor, foi solicitado que o DMAI apresente
uma proposta de como será feita essa orientação a fim de reverter os índices negativos de evasão e
retenção de alunos. Por isso, ele trouxe a discussão para o Conselho, com o intuito de buscar ideias
que possam ser lançadas no edital. O Prof. Wagner Ferreira perguntou a diferença entre o apoio pe dagógico e a monitoria e o Prof. Samuel Canevari informou que a monitoria é mais específica, direcionada para uma determinada disciplina apenas, enquanto que o apoio pedagógico seria mais am-
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plo, com orientações sobre o curso, por exemplo. A fim de exemplificar como funcionaria, o Presidente fez uma breve descrição do plano elaborado pelo Departamento de Matemática de São Cristóvão (DMA), destacando que alguns discentes do curso deles, orientados por um docente, farão o
curso de Pré-cálculo e trabalharão com o pessoal que fará o ENADE. O Prof. Wagner ressaltou que
o formato apresentado não seria o melhor caminho, visto que não seria atrativo para os alunos, destacando as diversas tentativas que o DMAI já fez para colaborar com o aprendizado dos estudantes,
e sugeriu que algo diferente seja experimentado. O Prof. Arlúcio da Cruz sugeriu que o Departamento proponha uma forma de ajudar os discentes em suas dificuldades, mesmo após algumas tentativas frustradas, pois isto demonstrará que algo está sendo feito para reversão dos índices negativos do curso. O Prof. Samuel Canevari ressaltou que é importante inserir os calouros no dia a dia da
Universidade, antes mesmo do início regular das aulas, pois, segundo ele, o período ocioso entre a
aprovação no ENEM e o início do primeiro semestre para estes aluno dá margem ao esquecimento
de conteúdos importantes no desenvolvimento dos mesmos no curso. A Prof a. Marta Élid complementou dizendo que seria importante encontrar uma estratégia que atraia estes estudantes antes do
início das aulas. Em resumo, a maioria dos conselheiros entendeu que a ideia de um Pré-cálculo es tendido (ao longo de um semestre) seria uma boa opção para lançar no edital e a Prof a. Marta sugeriu que este acompanhamento se estenda ao longo do curso e que seja apenas para a Licenciatura
em Matemática. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que
após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezoito.
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2ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 26/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 26 de junho de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 28/06/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Providências para preenchimento de vaga de professor efetivo proveniente de remoção
interna do Prof. Arlúcio da Cruz Viana.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Providências para preenchimento de vaga de professor efetivo proveniente de remoção interna do Prof. Arlúcio da Cruz Viana.
Data: 28/06/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Lana Thaís Santos Silva (Representante discente
- suplente), Éder Mateus de Souza, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Wagner Ferreira Santos
(Reposição de aula do PROFMAT). Ausentes, sem justificativa, Géssica de Jesus da Silva (Representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri e Murilo de Medeiros Sampaio.
Pauta única: Providências para preenchimento de vaga de professor efetivo proveniente de
remoção interna do Prof. Arlúcio da Cruz Viana. Item único. O Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão o destino da vaga de professor efetivo proveniente da remoção interna do Prof. Arlúcio da
Cruz, explicando que o DMAI teria duas opções, que seria solicitar abertura de concurso público ou
aproveitar candidato aprovado em concurso público de outra Instituição Federal de Ensino Superior.
O Prof. Éder Mateus sugeriu que seja aberto concurso, já que, no momento, o Departamento pode
esperar pela contratação de um docente e a seleção pode ser feita passando pelo crivo do próprio
Departamento. O Presidente ressaltou que recebeu e-mail de um candidato aprovado em concurso
de uma outra instituição na área de Educação Matemática. Sem mais sugestões, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a proposta do Prof. Éder de solicitar abertura de concurso para professor efetivo do DMAI. Aprovado por unanimidade. Com esta decisão, o Conselho teria que definir a área do concurso, pontos, Banca examinadora e o Prof. Samuel Canevari apresentou uma proposta, da seguinte maneira: Matéria de Ensino: Matemática, Área de titulação: Doutor em Matemática, Disciplinas: Vetores e Geometria Analítica, Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, Álgebra Linear I,
Estruturas Algébricas I, Estruturas Algébricas II, Equações Diferenciais Ordinárias, Cálculo Numérico I, Geometria Euclidiana Plana, Análise na Reta, Variáveis Complexas, Fundamentos de Matemática, Matemática Financeira, Equações Diferenciais Parciais, Cálculo Avançado, Tópicos de Cálculo, Tópicos de Equações Diferenciais, Álgebra Linear II, Introdução à Teoria dos Números, Introdução às Curvas Algébricas, Introdução à Teoria da Medida, Introdução à Teoria das Distribuições,
Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais Ordinárias, Tópicos de Álgebra, Tópicos de Geometria e Topologia, Tópicos de Análise, Cálculo Numérico II, Matemática Discreta, Cálculo das Variações, Métodos de Elementos Finitos, Tópicos de Matemática Aplicada, Curvas e Superfícies Parametrizadas, Introdução à Topologia, e os pontos das provas escrita e didática: 1- O Teorema da Função Implícita e aplicações; 2- O Teorema Fundamental da Teoria de Galois e aplicações; 3- O Teorema dos Multiplicadores de Lagrange e aplicações; 4- O Teorema do Ponto Fixo de Banach para
contrações e aplicações; 5- Espaços Topológicos: conexidade, compacidade e aplicações; 6- O Teorema da Representação de Riesz para Espaços de Hilbert e consequências; 7- O Teorema dos Resíduos e aplicações; 8- Métricas e Conexões Riemannianas; 9- Teorema de Gauss-Bonnet e aplicações; 10- Aplicação Exponencial e Geodésia. Sem sugestões de modificação, o Prof. Samuel Ca-
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nevari pôs em votação a Matéria de Ensino, a área de titulação, as disciplinas que poderão ser
ministradas pelo futuro docente e os pontos que serão cobrados para a prova escrita e para a
prova didática do concurso para professor efetivo do DMAI. Aprovados por unanimidade.
Em seguida, o Presidente pôs em discussão a formação da Banca Examinadora do concurso, sugerindo os nomes dos professores Arlúcio (Presidente), Danilo Felizardo Barboza (Departamento de
Matemática de São Cristóvão – DMA) e Carlos Gonçalves do Rei Filho (UFAL), garantindo, desta
maneira, membros das áreas de Análise, Álgebra e Geometria na Banca. Os professores Alan Almeida, Aislan Leal e Éder Mateus manifestaram interesse em participar. Diante das manifestações,
o Presidente sugeriu que fossem votadas Bancas ao invés de nomes; assim, foram compostas as seguintes Bancas Examinadoras: 1 – Arlúcio (Presidente - DMAI), Danilo Felizardo (DMA) e Carlos
Gonçalves (UFAL), sugerida pelo chefe do Departamento; 2 – Arlúcio (Presidente - DMAI), Aislan
Leal (DMAI) e Damião Júnio Gonçalves Araújo (UFPB); 3 – Alan Almeida (Presidente – DMAI),
Aislan Leal (DMAI) e Carlos Gonçalves (UFAL), atendendo a solicitação do Prof. Alan em partici par como membro da área de Análise; 4 – Éder Mateus (Presidente – DMAI), Aislan Leal (DMAI)
e Carlos Gonçalves (UFPB), sugerida pelo Prof. Arlúcio. O Prof. Alan considerou contraditório o
fato do Prof. Arlúcio, concorrendo em duas opções, indicar mais uma opção de Banca sem o seu
nome. Formadas as propostas de Bancas, o Prof. Samuel Canevari colocou-as em votação: a primeira proposta obteve três votos, que foram do Presidente, do Prof. Alejandro Caicedo e de
Sílvia Ávila; a segunda proposta obteve um voto, da Prof a. Teresa Cristina; a terceira obteve
quatro votos, dos professores Alan, Aislan, Viviane de Jesus e da discente Lana Thaís; e a
quarta proposta obteve quatro votos, dos professores Arlúcio, Éder, Rafael Neves e Samuel
Brito. Como houve empate entre as bancas três e quatro, o Presidente utilizou o voto de qualidade, optando pela Banca examinadora composta pelos docentes Éder (Presidente), Aislan e
Carlos Gonçalves, justificando que, como o Prof. Alan já foi Presidente de Banca do último
concurso para professor efetivo do DMAI, achou justo dar oportunidade a outro docente.
Para suplente da Banca Examinadora, o Prof. Alejandro Caicedo manifestou interesse e foi
aprovado. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezoito.
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7ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 17/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 17 de julho de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 19/07/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação da Ata da 02a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2018);
4. Apreciação da oferta 2018.2;
5. Apreciação do parecer referente ao relatório do 3° período e do resultado final do
estágio probatório do Prof. Aislan Leal Fontes;
6. Apreciação do Projeto de extensão Pré-Cálculo 2018, planejado pelos professores
Alan Almeida e Wagner Ferreira;
7. Eleição para representante docente do DMAI (titular e suplente) no Colegiado do
Departamento de Física (DFCI) – Memorando eletrônico no 42/2018/DFCI;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 07a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da oferta 2018.2.
Data: 19/07/2018
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus
de Souza, Luana de Jesus Santos Santana (Representante discente - suplente), Marta Élid Amorim
Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva,
Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes,
com justificativa, Aislan Leal Fontes (participação em Congresso Internacional), Ricardo Nicasso
Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Sílvia Ávila de Almeida – Representante Técnicoadministrativo (Questões médicas de sua genitora). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação da Ata da 02 a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2018). 4. Apreciação da oferta 2018.2. 5.
Apreciação do parecer referente ao relatório do 3 o período e do resultado final do estágio probatório do Prof. Aislan Leal Fontes. 6. Apreciação do Projeto de extensão Pré-Cálculo 2018,
planejado pelos professores Alan Almeida e Wagner Ferreira. 7. Eleição para representante
docente do DMAI (titular e suplente) no Colegiado do Departamento de Física (DFCI) – Memorando eletrônico no 42/2018/DFCI. 8. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que em duas reuniões da Coordenação de Cursos do Centro foi pautada uma discussão sobre a
V Semana Acadêmico-Cultural (V SEMAC) da UFS, que acontecerá de 5 a 9 de novembro de
2018, destacando que no Projeto deste evento, enviado a todos os Departamentos por e-mail, consta
que cada Departamento deve ofertar obrigatoriamente, no mínimo, 15 horas de atividades para os
seus discentes; maiores detalhes sobre os procedimentos que deverão ser seguidos para esse fim serão publicados posteriormente. Ele chamou a atenção para a questão de reserva de espaços para a
realização da XI Semana da Matemática (XI SEMAT), já que este evento acontecerá concomitantemente com a V SEMAC. Ele também informou que se ausentará da chefia do Departamento no período de 31 de julho a 07 de agosto para participar de um evento e o subchefe, Prof. Murilo de Me deiros, o substituirá neste tempo. Com relação ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ele informou
que recebeu nesta semana a anuência de oferta de disciplinas do Departamento de Educação, no entanto, não contava na ata deles a aprovação da tabela de equivalência de disciplinas, embora solicitado. Informou ainda que foi lançado o Edital conjunto n o 03/2018/PROGRAD/PROEST que trata
de ações de Apoio Pedagógico com o intuito de melhorar o aproveitamento dos discentes nas disciplinas, destacando a proposta de ação específica para o Departamento de Matemática de Itabaiana e
a oferta de quatro bolsas remuneradas e seis voluntárias. O Presidente justificou a não inclusão do
ponto de pauta sugerido pela Profa. Viviane de Jesus sobre a política de inclusões em disciplinas do
DMAI, explicando que, como há tempo hábil para esta discussão, ela poderia ser feita numa próxima reunião. Por fim, informou que saiu o relatório da Auditoria Interna (AUDINT) sobre o levantamento que foi feito em todos os Campi da UFS e que ele repassará aos conselheiros para conhecimento e providências futuras. A Profa. Marta Élid informou que os alunos da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III no semestre 2018.1, dentro do ciclo de Seminários do
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DMAI, promoveram uma discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular no ensino fundamental, contando com a palestra do Prof. José Robson, que faz parte da Comissão que está elaborando o
novo currículo e que será implantado na rede estadual de ensino e em alguns municípios do estado
de Sergipe no ano de 2019. Informou também que no dia 23 de julho, às 16:30h, a Profa. Tatiana
Rocha apresentará a palestra intitulada 'A influência da noética na proliferação de células de adenocarcinomas de mama sob quimioterapia'. A Profa. Teresa Cristina informou que foram selecionados
24 estudantes, que receberão bolsa remunerada, para o PIBID e dois estudantes ficaram excedentes;
no entanto, estes excedentes aguardam a distribuição de bolsas pelos outros Departamentos da UFS
para saber se haverá a possibilidade de se tornarem remunerados também. Além disso, três escolas
contribuirão com o Programa, que são o Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite, a Escola Municipal Profa. Clara Meireles Teles e a Escola Estadual Vicente Machado Menezes. O Prof. Rafael
Neves informou que o Programa de Residência Pedagógica selecionou 24 residentes remunerados,
que atuarão no Colégio Estadual Murilo Braga, na Escola Estadual Professor Nestor Carvalho Lima
e na Escola Municipal Maria Irene Tavares. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a
Ata da 06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Não havendo sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão a Ata da 02a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. Após alteração sugerida, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a proposta de oferta para o semestre 2018.2, informando que a enviou
com antecedência para todos os conselheiros analisarem e que houve uma sugestão de alteração feita pelo Prof. Wagner Ferreira. Para que a mudança fosse possível, o Presidente explicou que foi preciso alterar, além do horário do Prof. Wagner, o horário dos dois professores substitutos do DMAI e
o horário disponibilizado pelo Departamento de Ciências Contábeis (DCCI), solicitante de uma das
disciplinas do curso. Na proposta anteriormente enviada, as turmas da disciplina Matemática Básica, que serão ofertadas tanto para o curso de Biociências quanto para o de Ciências Contábeis, estavam atribuídas ao Prof. Wagner. A alteração de horário pelo DCCI foi com relação aos dois primeiros horários da noite da quarta-feira, que chocavam com outra turma do DMAI e não daria pra manter o mesmo professor para ministrar a disciplina Matemática Básica; assim, o Prof. Samuel Canevari conversou com o chefe do DCCI e conseguiu remanejá-la para o segundo horário da noite da
quarta e, desta forma, um mesmo docente poderá ministrar as três turmas de Matemática Básica
ofertadas pelo DMAI (professor substituto). Após alterações, o Presidente sugeriu que estas turmas
fiquem com o professor substituto Thiago de Jesus Filho, que o Prof. Wagner ministre Fundamentos de Matemática e Equações Diferenciais Ordinárias e que o Prof. Rokenedy Lima ministre Cálculo I e Cálculo II. A Profa. Teresa Cristina perguntou se poderia alterar o horário da manhã da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, que estava das 09h às 13h na quartafeira, passando para das 07h às 11h do mesmo dia. O Presidente registrou que foi feito um levantamento sobre as disciplinas que os formandos 2018.2 precisariam e houve um possível problema de
choque de horários entre duas disciplinas (Variáveis Complexas e Álgebra Linear I) que a discente
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Flávia de Oliveira Santos teria que cursar para se formar. Sem sugestões para reverter o choque, a
Profa. Marta Élid sugeriu que a aluna solicite ensino individual de uma das disciplinas, já que se trata de um caso isolado. Outra questão levantada foi com relação à disciplina Probabilidade e Estatística, que é obrigatória apenas para o curso de Sistemas de Informação (DSI) e não é pré-requisito
para nenhuma outra disciplina deste curso, mas que foi solicitada a oferta pelo chefe do DSI em
2018.2 para reprovados. O Presidente informou que não havia professor com carga horária disponível para ministrá-la e o Prof. Éder Mateus sugeriu que as disciplinas para repetentes sejam ofertadas, prioritariamente, nos semestres onde a demanda seja menor. Alguns conselheiros sugeriram
aguardar a demanda de formandos chegar para saber se há realmente necessidade de ofertá-la. O
Prof. Samuel Canevari comentou que, em conversa informal com a chefe do curso de Administração, existe, no mínimo, dez prováveis formandos para o período 2018.2 e que ainda não concluíram
a disciplina Matemática Básica. Após explanação, a oferta 2018.2 foi apresentada da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Álgebra Linear I (24T34), Cálculo II (246T56) e Geometria Analítica
(PROFMAT)); Prof. Alan Almeida (Análise na Reta (246T12) e Estruturas Algébricas I (246T34));
Prof. Alejandro Caicedo (Cálculo I (246M34), Matemática para o Ensino Médio III (24T56) e Geometria Euclidiana (PROFMAT)); Prof. Arlúcio da Cruz (Cálculo I (246T12) e Cálculo III (24T56));
Prof. Éder Mateus (Cálculo I (246T12) e Equações Diferenciais Ordinárias (246T34)); Prof a. Marta
Élid (Laboratório de Ensino de Matemática (246T12) e Tópicos de Matemática (PROFMAT));
Prof. Mateus Alegri (Variáveis Complexas (246T34) e Matemática para o Ensino Médio I
(24T56)); Prof. Murilo de Medeiros (Introdução à Estatística (24N12) e Cálculo I (246T56); Prof.
Rafael Neves (Cálculo I (246M12) e Metodologia do Ensino de Matemática (246T12)); Prof. Samuel Brito (Vetores e Geometria Analítica (35T12), Matemática Financeira (35T34) e Aritmética
(PROFMAT)); Prof. Samuel Canevari (Fundamentos de Matemática (24M34) e Geometria Euclidiana Plana (24T12)); Profa. Teresa Cristina (Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II
(36T12/4M1234/3T34)); Profa. Viviane de Jesus (Vetores e Geometria Analítica (35T56) e
(3N12/5N34) e Cálculo III (3N34/5N12)); Prof. Wagner Ferreira (Fundamentos de Matemática
(24T34) e Equações Diferenciais Ordinárias (2N12/46N34)); Prof. Rokenedy Lima (Cálculo II
(2N12/46N34) e Cálculo I (2N34/46N12)); Prof. Thiago de Jesus (Matemática Básica (23T56),
(2N34/4N12) e (2N12/4N34)). Sem mais discussão, o Presidente pôs em votação a oferta 2018.2
apresentada, com as modificações no horário da disciplina Estágio II nas quartas-feiras, que
passou a ser das 07h às 11h e a decisão de não ofertar, nesse momento, os componentes Matemática Básica e Probabilidade e Estatística para retidos. Aprovada por unanimidade. Também informou que recebeu o memorando no 074/2018 do Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira
Idade (NUPATI) solicitando vagas em disciplinas do curso de Matemática no semestre 2018.2 para
pessoas da terceira idade e a Profa. Viviane sugeriu disponibilizar uma vaga por disciplina, além das
50 ofertadas normalmente, a fim de oportunizar o conhecimento para estes alunos. O Prof. Alejandro Caicedo sugeriu que fossem abertas vagas em todas as disciplinas e que não fossem cobrados
pré-requisitos para estes estudantes e o Prof. Wagner Ferreira observou que no próprio memorando
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enviado pelo NUPATI havia a informação de que os pré-requisitos seriam analisados. O Prof. Samuel Brito sugeriu a oferta de duas vagas por disciplina no período 2018.2. Sem mais sugestões, o
Prof. Samuel Canevari pôs em votação as duas propostas que surgiram com relação à abertura de vagas em disciplinas para o NUPATI em 2018.2: a primeira, de ofertar apenas uma
vaga em todas as disciplinas do curso no semestre 2018.2, que obteve quatro votos, e a segunda, de ofertar duas vagas em todas as disciplinas do curso no período 2018.2, que obteve dez
votos. Assim, serão ofertadas duas vagas em todas as disciplinas do DMAI em 2018.2, além das
ofertadas regularmente, para os alunos da terceira idade. Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em
discussão o parecer referente ao relatório do 3o período e o resultado final do estágio probatório do
Prof. Aislan Leal Fontes, emitidos pela Comissão de avaliação, passando a palavra para o Prof. Arlúcio da Cruz, Presidente da mesma. No parecer do terceiro relatório (25o a 36o mês – 20/08/2017 a
19/08/2018) foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades de ensino, pequisa, extensão e de administração, às quais somaram-se as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 98,8525 pontos neste período do estágio probatório, sendo considerado
aprovado. Sem discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o parecer referente ao terceiro relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do Estágio Probatório do Prof. Aislan. Aprovado por unanimidade. Por fim, o Prof. Arlúcio fez a leitura do parecer final do plano
de estágio probatório do Prof. Aislan, ressaltando que o docente obteve 97,972 pontos de média final, sendo, portanto, aprovado no seu estágio probatório. Assim, o Presidente pôs em votação o
relatório final apresentado pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório do Prof. Aislan
Leal Fontes. Aprovado por unanimidade. Item 6. O senhor Presidente pôs em discussão o Projeto de extensão 'Pré-Cálculo 2018', planejado pelos professores Alan Almeida e Wagner Ferreira, explicando que não o enviou para análise de um parecerista devido se tratar de uma projeto já conhecido por todos os membros do DMAI. Feito isso, ele o expôs e informou que as atividades serão realizadas no período de 28 de setembro a 11 de outubro de 2018, com capacidade de inscrição para
200 alunos e com carga horária de 32 horas; além disso, constavam no Projeto o resumo da ação e a
sua programação. O Prof. Wagner explicou que ministrará o curso na primeira semana e o Prof.
Alan na segunda, de forma que os conteúdos estarão voltados para o embasamento das disciplinas
de Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica, principalmente. O Prof. Alan informou que o conteúdo que será abordado foi dividido em dez aulas, da seguinte maneira: 1. Álgebra dos reais, 2. Gráficos de funções, 3. Produtos Notáveis, 4. Função quadrática, 5. Polinômios, 6. Geometria do triângulo, 7. Trigonometria do triângulo, 8. Funções trigonométricas, 9. Função exponencial e logarítmica
e 10. Geometria. Ele também destacou que, após verificação de provas do ENEM, estes conteúdos
apresentados não são cobrados para ingresso na Universidade e isto dificulta o desenvolvimento
acadêmico dos alunos quando se deparam com a realidade das disciplinas da graduação. Além disso, ressaltou que o Pré-Cálculo trata-se de um paliativo e que não tem alcance global, como comprovado ao longo dos anos; no entanto, o Pré-cálculo bem elaborado e bem ministrado ajuda a le-
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vantar o nível de conhecimento de pelo menos uma parte dos estudantes que estão ingressando na
Universidade. O Prof. Mateus Alegri sugeriu que seja feita ampla divulgação e que seja, se possível,
feita através do encaminhamento da informação pelo Centro, a fim de garantir que todos sejam avisados do curso e o Prof. Alan informou que fará ampla divulgação, solicitando ao DAA que o anuncie em seus e-mails destinados a toda a UFS. O Prof. Samuel Canevari recomendou que os organizadores verifiquem a disponibilidade do auditório do Campus o quanto antes, para evitar qualquer
transtorno, e também questionou o uso do termo 'constataram' no texto, quando se referiu ao déficit
dos alunos nas disciplinas do curso de Matemática, uma vez que não foi feita uma análise formal do
desempenho acadêmico dos discentes e o Prof. Wagner explicou que todos os professore ouvem reclamações quanto ao baixo nível de conhecimento dos alunos em conteúdos básicos necessários
para o bom andamento em disciplinas iniciais do curso. Após breve discussão, o Presidente pôs em
votação o Projeto de extensão 'Pré-cálculo 2018', coordenado pelos professores Alan e Wagner, após sugerir que os conteúdos acima mencionados sejam inseridos no SIGAA. Aprovado,
com voto contrário do Prof. Samuel Canevari devido ao uso do termo 'constataram' no texto
sem uma análise formal do desempenho acadêmico dos estudantes. Item 7. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a indicação de representantes (titular e suplente) do DMAI para participar
das reuniões do Colegiado do Departamento de Física (DFCI). Ele explicou que recebeu o memorando no 42/2018 do DFCI solicitando estes representantes e perguntou quem gostaria de assumir
este compromisso; a Profa. Marta Élid manifestou interesse como titular e a Profa. Viviane de Jesus
como suplente. Sem mais interessados, o Presidente pôs em votação os nomes das professoras
Marta (titular) e Viviane (suplente) como representantes do DMAI no Colegiado do DFCI.
Aprovado por unanimidade. Item 8. O Prof. Samuel Canevari apresentou o relatório final da Auditoria Interna (AUDINT) sobre o levantamento feito na PROGRAD e em alguns Departamentos de
todos os Campi da UFS. Antes de iniciar a descrição do relatório, o Prof. Alan Almeida sugeriu
que, caso houvesse interessados em falar neste ponto, fosse feita inscrição antes, para melhor condução da reunião, e o Presidente acatou a sugestão; assim, se inscreveram para falar os professores
Alan, Wagner Ferreira, Mateus Alegri e o Prof. Samuel Canevari. Continuando com o relatório da
AUDINT, o Prof. Samuel Canevari explicou que 10% dos cursos de cada Centro da UFS foram auditados com o intuito de saber se os Colegiados de curso estavam cumprindo com aquilo que são de
sua competência e que estão descritos na Resolução n o 14/2015/CONEPE (Normas acadêmicas).
Segundo o relatório, nenhum dos cursos auditados cumpre integralmente o que normatiza a Resolução, sendo que em sua maioria, não há cumprimento de nenhuma atribuição do Colegiado que foi
levantada pela AUDINT. Diante desta realidade, a AUDINT recomendou que as atribuições do Colegiado sejam cumpridas, nestes Departamentos, até o mês de junho de 2019. Com relação ao levantamento feito na PROGRAD, foi constatado que existem alunos vinculados à Universidade desde
1990 e, por isso, a Pró-reitoria foi questionada sobre o por quê de existir esse tipo de situação na
UFS, já que infringe as normas da própria instituição, e a PROGRAD respondeu que editais de regularização de vínculo foram lançados com o intuito de aplicar as normas cabíveis e regularizar
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essa questão. Outro questionamento feito à PROGRAD foi com relação à quantidade de trancamento/abandono de alunos que não avançam em seus cursos e a AUDINT recomendou que sejam realizadas ações a fim de alterar esse padrão. Por fim, avisou que enviará este relatório para o e-mail de
todos os conselheiros. O Prof. Alan questionou a forma de ingresso à Universidade, destacando que
os discentes estão ingressando sem base alguma, resultando em altos índices de retenção em disciplinas da graduação, conforme apresentado pela UFS recentemente. Com um exemplar da prova do
ENEM em mãos, ele destacou que o conteúdo cobrado nesta prova não avalia o conhecimento do
aluno para ingresso nos cursos de exatas. Assim, ele enfatizou que propostas de mudança na prova
que permite o ingresso na Universidade devem partir da base, ou seja, dos Departamentos, que observam diretamente o despreparo dos discentes que estão chegando, destacando que seria eficaz o
envio de um documento pelos Departamentos informando sobre a necessidade do conhecimento de
alguns conteúdos que os alunos dos curso de exatas precisam ter em sua base escolar. Então, ao invés de paliativos internos para amenizar os índices negativos, o Prof. Alan sugeriu a elaboração de
um documento listando pré-requisitos reais e necessários para ingresso nos cursos de exatas e posterior encaminhamento ao Centro, Reitoria e, quem sabe, ao Ministério da Educação (MEC) a fim de
abrir a discussão e mudar a realidade atual. O Prof. Wagner informou que, na época que assumiu a
chefia do DMAI, solicitou aos docentes que fizessem o acompanhamento de suas turmas no semestre com o intuito de saber o número de alunos que fizeram todas as avaliações e ter uma real noção
dos que estavam cursando a disciplina de fato. Ele reforçou a importância da solicitação da AUDINT e sugeriu que, além dos ENEM, haja uma prova de aptidão para ingressar em cursos de exatas. O Prof. Mateus informou que há uma dificuldade em conseguir monitores voluntários para o
Laboratório de Informática do DMAI (LABMAT) e o Prof. Samuel Canevari perguntou sobre a utilização efetiva deste laboratório (procura por discentes), o que ele oferece ao usuário e a real necessidade de se manter um monitor neste espaço e o Prof. Mateus respondeu que o mesmo possui 12
máquinas instaladas e 4 reserva, com alguns programas matemáticos instalados, e conectados à internet e que vem sendo usado para estudo e aulas de algumas disciplinas; o Prof. Samuel Canevari
sugeriu que o Prof. Mateus pense numa maneira de otimizar o uso do LABMAT. O Prof. Samuel
Canevari informou que discutirá nas próximas reuniões do Colegiado sobre a questão do acompanhamento do desempenho acadêmico dos estudantes do curso e, em conversa com o subchefe Murilo de Medeiros, decidiu fazer uma análise estatística dos índices reais de aproveitamento, considerando abandonos e trancamentos, além de verificar a quantidade de alunos que realmente chegam
ao final de cada disciplina. O Presidente também informou que não concorda com a sugestão de elaboração de documento por parte do Departamento com o intuito de promover a discussão sobre as
formas de ingresso na UFS, como sugerido pelo Prof. Alan; ele entende que existem problemas com
o vestibular, mas que a realidade do Campus de Itabaiana é diferente e que os problemas existentes
devem ser resolvidos com medidas internas e não indo de encontro à abertura que houve nas Universidades nos últimos anos. A Profa. Marta Élid informou que quando o MEC faz avaliações de
cursos eles verificam a existência de laboratórios e, por isso, seria interessante estudar uma maneira
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de tornar o LABMAT mais efetivo. O Prof. Samuel Brito chamou a atenção para se ter cuidado na
hora de analisar os índices de desempenho acadêmico dos discentes, tanto os disponibilizados pela
UFS quanto os que o Prof. Samuel Canevari levantará juntamente com o Prof. Murilo, sugerindo levantar também as dificuldades encontradas pelos alunos nas disciplinas e os motivos que os fizeram
desistir de cursá-las. A Profa. Marta sugeriu que o Prof. Samuel Canevari faça parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE), visto que tanto o NDE quanto o Colegiado podem trabalhar juntos nas
questões de orientação pedagógica e de melhoria de índices acadêmicos, daí a importância da presença do Presidente do Colegiado neste Núcleo a fim de criar um elo forte; assim, sugeriu como
ponto de pauta para a próxima reunião do Colegiado a inclusão do Prof. Samuel Canevari no NDE.
Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata (a pedido da chefia),
que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao décimo nono dia do mês de julho de dois mil e dezoito.
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8ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 14/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 14 de agosto de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 16/08/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Homologação do resultado de aproveitamento especial de estudos da disciplina
Matemática Financeira, solicitado pelos alunos Leandro Oliveira Ferreira e Romário
de Jesus;
4. Solicitação de abertura de turma de férias da disciplina Cálculo I;
5. Concurso para professor efetivo do DMAI (Processo 2311.033778/2018-61);
6. Plano quinquenal;
7. Critérios para inclusão de alunos em disciplinas;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Marta Élid Amorim Mateus, Murilo de Medeiros
Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa
Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (Participação em evento), Cyntian Verônica dos Santos - Representante discente (atividades da graduação) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado –
PUC/SP). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Géssica de Jesus da Silva (Representante discente) e Mateus Alegri. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do
Conselho Departamental (2018). 3. Homologação do resultado de aproveitamento especial de
estudos da disciplina Matemática Financeira, solicitado pelos alunos Leandro Oliveira Ferreira e Romário de Jesus. 4. Solicitação de abertura de turma de férias da disciplina Cálculo I. 5.
Concurso para professor efetivo do DMAI (Processo 23113.033778/2018-61). 6. Plano quinquenal. 7. Critérios para inclusão de alunos em disciplinas. 8. O que ocorrer. Item 1. O Prof.
Samuel Canevari informou que estará ausente no período de 29 de agosto a 01 de setembro, pois
participará de avaliação de cursos em São Paulo e, neste período, o Prof. Murilo de Medeiros assumirá a chefia do DMAI; também registrou que a servidora Sílvia Ávila entrará de férias no dia 29
de agosto e retornará aos trabalhos no dia 14 de setembro. Informou também que no dia 17 de agosto, aniversário do Campus Itabaiana, haverá uma comemoração em homenagem aos ex-diretores do
mesmo. Informou ainda que está disponível para uso um equipamento para videoconferência, localizado no NIPPEC. Por fim, informou que saiu o resultado referente ao Edital de Apoio Pedagógico
lançado pela PROGRAD/PROEST e o Projeto submetido pelo DMAI foi contemplado com dez
bolsas, sendo quatro remuneradas e seis voluntárias; as inscrições para participar do Projeto acontecem na SEAP no período de 09 a 23 de agosto e podem concorrer a uma das vagas alunos dos cursos de exatas do Campus. A Profa. Marta Élid informou que os discentes da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III desenvolveram atividades, ao longo do semestre 2018.1,
em parceria com o Ciclo de Seminários do DMAI, onde se discutiu a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Informou também que há uma chamada para submissão de artigos na Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática (ReviSeM) até dia 21 de setembro, numa edição especial temática, sob coordenação dos professores Ruy César Pietropaolo e Angélica Fontoura, ambos
da Universidade Anhanguera (São Paulo); desse modo, ela solicitou aos colegas contribuições na
divulgação da revista. A Profa. Viviane de Jesus informou que estão abertas as inscrições para ministrar minicursos, oficinas, comunicação oral e pôster na Semana de Matemática de 2018 e solicitou aos conselheiros as suas contribuições para o evento neste sentido. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Não havendo
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o resultado do Aproveitamento Especial de Estudos (AEE) para a disciplina Matemática Financeira (MATI0049) solicitado pelos alunos Leandro
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Oliveira Ferreira (Processo 23113.018868/2018-21) e Romário de Jesus (Processo
23113.018874/2018-89), passando a palavra para o Prof. Wagner Ferreira, Presidente da Banca
Examinadora. Com a palavra, ele leu, inicialmente, o parecer referente ao desempenho do discente
Leandro Oliveira (Matrícula 201500007203), destacando que, após reunião com o estudante, ficou
decidido que seriam realizadas três avaliações escritas ao longo do semestre 2018.1, contemplando
os conteúdos desta disciplina. Assim, o discente se apresentou nos dias 28 de junho, 20 de julho e
10 de agosto de 2018, para a realização das avaliações, obtendo notas 10,0 (Dez pontos), 7,5 (sete
pontos e cinco décimos) e 10,0 (Dez pontos), respectivamente, sendo aprovado com média final de
9,2 (nove pontos e dois décimos) no AEE para a disciplina Matemática Financeira no semestre
2018.1. Sem discussão, o Presidente pôs em votação o relatório final emitido pela banca examinadora sobre o aproveitamento especial de estudos para a disciplina Matemática Financeira
solicitado pelo discente Leandro Oliveira Ferreira. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Prof. Wagner fez a leitura do relatório referente ao desempenho do discente Romário de Jesus (Matrícula 201500007268), destacando que, após reunião com o estudante, também ficou decidido que
seriam realizadas três avaliações escritas ao longo do semestre 2018.1, contemplando os conteúdos
desta disciplina. Assim, o aluno Romário se apresentou nos dias 28 de junho, 20 de julho e 10 de
agosto de 2018, para a realização das provas, obtendo notas 10,0 (Dez pontos), 9,0 (nove pontos) e
10,0 (Dez pontos), respectivamente, sendo aprovado com média final de 9,7 (nove pontos e sete décimos) no AEE para a disciplina Matemática Financeira no semestre 2018.1. Sem discussão, o
Prof. Samuel Canevari pôs em votação o relatório final emitido pela banca examinadora sobre o aproveitamento especial de estudos para a disciplina Matemática Financeira solicitado
pelo discente Romário de Jesus. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a solicitação feita por discentes para abertura de turma de férias da
disciplina Cálculo I, explicando que, segundo o requerimento dos alunos, no período de férias eles
teriam mais tempo para se dedicar exclusivamente a esta disciplina, já que não estariam cursando-a
juntamente com outros componentes. O Prof. Éder Mateus chamou a atenção para a questão de se
ofertar uma disciplina de seis créditos num período tão curto, devido ao calendário acadêmico irregular, enfatizando que, na época em que havia regularidade no calendário e havia dois meses de recesso, a recomendação era que se ofertasse apenas disciplinas de quatro créditos. Os conselheiros
concordaram e destacaram que seria impossível ministrar Cálculo I em um mês de recesso. Desse
modo, o Presidente pôs em votação a solicitação de oferta de turma de férias do componente
Cálculo I. Indeferida por unanimidade. Item 5. O senhor Presidente pôs em discussão o concurso
para professor efetivo do DMAI (Processo 23113.033778/2018-61), explicando que o processo foi
encaminhado ao DMAI pela DIRESP solicitando informação sobre a titulação exigida para o concurso, se seria apenas Doutor em Matemática, conforme consta na planilha de solicitação de abertura do certame, ou também seria exigido a área da graduação e/ou Mestrado, a fim de evitar equívocos por parte dos candidatos. Como todos os dados sobre o concurso foram discutidos pelo Conselho Departamental, o Prof. Samuel Canevari decidiu consultá-los antes de responder à DIRESP.
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Além disso, informou que definiu a área do Projeto de pesquisa como sendo em Matemática, para
publicação no Edital. O Prof. Éder Mateus sugeriu que permaneça como está, com a exigência apenas de Doutorado em Matemática. Assim, o Presidente pôs em votação a sugestão do Prof. Éder
de exigir, no Edital do Concurso para professor efetivo do DMAI, apenas o Título de Doutor
em Matemática. Aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão
o Plano Quinquenal do DMAI (2018 a 2022), justificando que a atualização do Plano foi um pedido
da Direção do Campus Itabaiana, e apresentou a seguinte proposta, expondo que a mesma poderia
sofrer alterações: primeiro, explicou que havia um docente afastado para doutorado, o Prof. Ricardo
Nicasso, mas que estaria de volta a partir de 01 de janeiro de 2019 e, com o seu retorno, seria possível reservar duas vagas para afastamento para doutorado e uma vaga para pós-doutorado, sem especificar professor, ficando dentro dos 20% permitidos para afastamentos de professores; com relação
à licença capacitação, ficou previsto um afastamento a cada semestre, de acordo com o que já vem
sendo feito, destacando o interesse do Prof. Alejandro Caicedo para o segundo semestre de 2019 e o
dele mesmo para quando encerrar o seu período na chefia do Departamento. A Prof a. Marta Élid sugeriu que seja descrito na tabela afastamento para doutorado/pós-doutorado aos invés de determinar
vagas para um e vagas para outro, enfatizando que a prioridade seja sempre para o doutoramento
dos docentes. O Prof. Aislan Leal sugeriu que se garantisse uma vaga para pós-doutorado e o Prof.
Éder Mateus ressaltou que a qualificação dos professores que ainda são mestres é prioritária para o
Departamento. Após breve discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a manutenção de
três vagas para doutorado e/ou pós-doutorado a partir do primeiro semestre de 2019, priorizando-se o doutorado, além de garantir um afastamento por semestre para licença capacitação. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a questão de
estabelecer critérios para inclusão de alunos em disciplinas do DMAI, explicando que foi um ponto
de pauta sugerido pela Profa. Viviane de Jesus diante da regra vigente no Departamento para estes
casos, que é de incluir até o limite de vagas da turma e, excedendo o limite, fazer inclusão apenas de
alunos formandos. Além disso, informou que recebeu um e-mail do chefe do Departamento de Física (DFCI) solicitando um aumento no número de vagas (15 vagas a mais, por exemplo) de turmas
de Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica, a fim de diminuir a retenção de alunos de seu curso
nestes componentes, quando não fosse ofertada uma segunda turma (para reprovados) no turno noturno; assim, os discentes poderiam ser matriculados na turma no período de inclusão. O Prof. Samuel Canevari respondeu ao chefe do DFCI que o pedido seria pautado numa reunião do DMAI e,
assim que tivesse uma posição, daria o devido retorno. O Prof. Murilo de Medeiros chamou a atenção para não ferir o ranking do DAA na preferência de matrícula de alunos e o Prof. Samuel Canevari explicou que as inclusões são feitas pela chefia departamental e que o ranking sempre é observado nesse processo de inclusão; além disso, ele afirmou que compete ao Conselho decidir sobre o
procedimento que será adotado para inclusões e a possibilidade de aumento de vagas em turmas. O
Prof. Alejandro Caicedo informou que, apesar das turmas estarem com suas vagas completas no início do semestre, ao longo do mesmo há uma evasão significativa. A Prof a. Viviane sugeriu que cada
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docente observe suas turmas durante as duas primeiras semanas de aula, período que também acontece a solicitação de inclusão e o deferimento/indeferimento dos pedidos, e analise se há a possibilidade de incluir alunos e a quantidade de pedidos que poderão ser atendidos. O Prof. Samuel Canevari sugeriu que a inclusão de alunos em disciplinas fique a cargo da autorização do professor da
turma, que autorizará ou não a chefia a fazê-la, além do Departamento estabelecer um número máximo de inclusões (até 15 alunos por turma). A Profa. Marta Élid observou que, apesar de haver uma
redução de alunos frequentando as aulas ao longo do semestre, constará no SIGAA uma turma com
um número elevado de alunos matriculados e que excede o limite de 50 vagas estabelecidas pelo
Departamento, abrindo precedente de que a demanda sempre será cumprida independentemente do
número de docentes disponíveis. Ela também observou que, durante a elaboração da oferta, seja
considerado a oferta de turmas de repetentes no turno da noite. O Prof. Samuel Canevari informou
que o processo de inclusão é estabelecido pela própria UFS. Outra questão levantada pela Prof a.
Marta foi com relação à qualidade do processo ensino-aprendizagem em turmas cada vez maiores.
A questão solicitada pela chefia do DFCI foi redirecionado para o ponto 'O que ocorrer' por não se
encaixar nos critérios de inclusão estabelecidos pelo DMAI. Após discussão, o Presidente pôs em
votação o procedimento para inclusões em disciplina do DMAI, que limita a inclusão de até 15
alunos por turma e com autorização do professor da mesma. Aprovado, com voto contrário
do Prof. Murilo. Item 8. Voltou a ser discutido o pedido feito pelo DFCI sobre o aumento no número de vagas em turmas das disciplinas Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica e o Prof. Éder
Mateus sugeriu que a discussão fosse pautada numa próxima reunião; o Prof. Samuel Canevari informou que estão chegando, e chegarão, demandas para abertura de turmas e, por isso, seria adequado aguardar todos estes pedidos para avaliar as demandas mais urgentes. Assim, ele apenas repassará ao DFCI que o DMAI aprovou a inclusão de até 15 alunos em suas disciplinas e, se eles tiverem
necessidade de abertura de turma, façam uma solicitação, que será analisada pelo Conselho posteriormente. O Prof. Samuel Canevari informou que, em reunião do Conselho de Centro, foi discutido
sobre a segurança no Campus e solicitado que os usuários de espaços vinculados aos Departamentos
verifiquem se as portas de suas salas estão devidamente trancadas ao fim dos respectivos expedientes, inclusive, pediu aos orientadores de monitoria que repassem a informação aos monitores, já que
a sala de monitoria, Bloco A, ficou aberta após trabalho dos mesmos. Ele também informou que recebeu um e-mail do DAA falando sobre jubilamento e, após consulta, verificou que existem sete
alunos jubiláveis no semestre 2018.1 e dois alunos pré-jubiláveis vinculados ao DMAI; com isso,
estes alunos foram convocados para uma reunião com a chefia no dia 20 de agosto, às 10h, para discutir formas que permitam a conclusão do curso, de acordo com edital aberto pela PROGRAD, destacando que não houve nenhuma prorrogação no prazo de conclusão do curso destes discentes. O
Presidente, então, convidou os professores disponíveis nesta data para que contribuíssem com a orientação destes alunos e se dispuseram Éder, Alejandro Caicedo, Teresa Cristina e Samuel Brito. O
Prof. Samuel Brito sugeriu que, aproveitando o edital de Apoio Pedagógico, essa orientação seja estendida a outros discentes do curso que não estão listados pelo DAA mas que estão em situações
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bastante complicadas também. O Prof. Samuel Canevari também informou que as atas do Departamento serão publicadas no site do DMAI, enfatizando que usou um programa feito pelo Departamento de Sistema de Informação (DSI) que permite gerar um histórico de atas; no arquivo criado
por ele, constam as convocações e as atas do DMAI desde 2006 até 2017. Ele destacou que não foram encontrados alguns arquivos de convocações e/ou atas no computador da secretaria do Departamento e solicitou aos conselheiros, que já foram chefes, que verifiquem se possuem arquivos em
seus computadores pessoais e enviem, no prazo de duas semanas, para que ele atualize o arquivo. O
Prof. Wagner Ferreira sugeriu que o arquivo fosse separado por anos, devido ao tamanho do arquivo. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao décimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e dezoito.
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9ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 18/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 18 de setembro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 20/09/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação do parecer referente ao relatório do 1° período do estágio probatório da
Profa. Viviane de Jesus Lisboa Aquino;
4. Discussão sobre alteração da data da reunião de Outubro/2018;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Me. Murilo de Medeiros Sampaio
Chefe em exercício do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe em exercício do Departamento de Matemática,
Prof. Murilo de Medeiros Sampaio, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo
Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Marta Élid
Amorim Mateus, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Técnica) e Viviane de Jesus Lisboa
Aquino. Ausentes, com justificativa, Alan Almeida Santos (Férias), Arlúcio da Cruz Viana (viagem
a serviço), Mateus Alegri (Férias), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP),
Samuel da Cruz Canevari (Férias), Teresa Cristina Etcheverria (Férias) e Wagner Ferreira Santos
(Férias). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Aislan Leal Fontes, Géssica de Jesus da Silva
(Representante discente) e Rafael Neves Almeida. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação do parecer referente
ao relatório do 1o período do estágio probatório da Prof a. Viviane de Jesus Lisboa Aquino. 4.
Discussão sobre alteração da data da reunião de Outubro/2018. 5. O que ocorrer. Item 1. O
Prof. Éder Mateus informou que foram selecionados três alunos para atuarem no projeto de apoio
pedagógico proposto pelo DMAI e, assim que assinarem o termo de compromisso, iniciarão suas
atividades; o Prof. Samuel Brito destacou que as vagas não foram todas preenchidas e, por isso, será
reaberto edital para preenchimento de vagas remanescentes. A Profa. Viviane de Jesus informou que
ainda aguardava inscrições de minicurso para a XI Semana da Matemática (XI SEMAT) e que algumas palestras e minicursos já foram confirmados. O Prof. Murilo de Medeiros informou que está
disponível no site do DMAI o histórico de atas do Departamento e o link para um Ambiente virtual
de Aprendizagem (AVA)/moodle, administrado pelo Prof. Samuel Canevari e que poderá ser utilizado por qualquer professor do DMAI que manifestar interesse. Item 2. O Prof. Murilo de Medeiros pôs em discussão a Ata da 08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Não havendo
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato
contínuo, o Presidente pôs em discussão o parecer referente ao relatório do 1 o período do estágio
probatório da Profa. Viviane de Jesus Lisboa Aquino, emitido pela Comissão de avaliação, passando
a palavra para o Prof. Alejandro Caicedo, Presidente da mesma. Ele iniciou esclarecendo que houve
algumas mudanças na Banca examinadora do estágio probatório da docente até chegar na composição atual e destacou que no parecer do primeiro relatório (01 o a 12o mês – 07/07/2016 a 06/07/2017)
foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades de ensino, pequisa e de administração,
às quais somaram-se as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando
uma média de 98,938 pontos neste período do estágio probatório da professora, sendo considerada
aprovada. Sem discussão, o Prof. Murilo de Medeiros pôs em votação o parecer referente ao
primeiro relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do Estágio Probatório da Prof a.
Viviane. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Murilo de Medeiros pôs em
discussão a mudança da data da reunião de outubro de 2018, uma vez que existe um calendário já
aprovado das reuniões do Conselho para o corrente ano. Ele explicou que o Prof. Samuel Canevari
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sugeriu que a reunião seja remarcada para o dia 25 de outubro (primeira semana de aula), já que, antes disso, alguns professores ainda estarão de férias. Sem discussão, o Prof. Murilo pôs em votação a alteração da data da reunião do mês de outubro, que passa a ser no dia 25 deste mês.
Aprovado por unanimidade. Item 5. O Prof. Murilo de Medeiros informou que foi aprovada, na
9a Reunião Ordinária do Colegiado do curso, uma Instrução Normativa que regulamenta a orientação pedagógica dos estudantes do curso de Matemática. O Prof. Éder Mateus sugeriu que esta Instrução seja encaminhada a todos os docentes do Departamento e explicou que, de acordo com o documento, a orientação será feita por uma Comissão. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de
Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos
presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo dia do mês de setembro de
dois mil e dezoito.
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10ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 23/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 23 de outubro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 10a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 25/10/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 09a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação de ad referendum pela homologação do projeto da XI Semana da
Matemática (XI SEMAT);
4. Apreciação de ad referendum pela homologação da participação da Profa. Teresa
Cristina Etcheverria, coordenadora de área do PIBID, na V SEMAC;
5. Indicação de docentes para as turmas de ensino individual das disciplinas Álgebra
Linear I e Estágio III;
6. Solicitação de abertura de turma regular da disciplina Introdução à Estatística no
semestre 2018.2;
7. Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.1;

8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 25/10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.1.
Data: 25/10/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus
de Souza, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva,
Sílvia Ávila de Almeida (Técnica), Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e
Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Aislan Leal Fontes e Géssica de Jesus
da Silva (Representante discente). O Prof. Murilo de Medeiros Sampaio, mesmo estando de férias,
esteve presente na reunião. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 09 a Reunião Ordinária
do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação de ad referendum pela homologação do projeto da XI Semana da Matemática (XI SEMAT). 4. Apreciação de ad referendum pela homologação da participação da Prof a. Teresa Cristina Etcheverria, coordenadora de área do PIBID,
na V SEMAC. 5. Indicação de docentes para as turmas de ensino individual das disciplinas
Álgebra Linear I e Estágio III. 6. Solicitação de abertura de turma regular da disciplina In trodução à Estatística no semestre 2018.2. 7. Discussão/Análise dos resultados dos discentes
nas disciplinas do semestre 2018.1. 8. O que ocorrer. Havendo quórum, o Prof. Samuel Canevari
informou que recebeu no dia anterior à reunião uma solicitação de reanálise do pedido de abertura
de turma de ensino individual da disciplina Matemática Financeira, já apreciada pelo Colegiado do
curso e indeferida. Sendo assim, foi posta em apreciação a inclusão desta discussão no ponto cinco
na reunião, que foi aprovada, apesar de dois votos contrários. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que saiu o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 2017 e
que o curso de Matemática de Itabaiana ficou com conceito 2, sendo a média real de 1,6090; outro
dado divulgado foi o Indicador de Diferença dentre os Desempenhos esperados e observados (IDD),
no qual o curso obteve nota 3. Ele destacou que oito cursos do Campus Itabaiana realizaram o
ENADE e os conceitos variaram entre 2 (Matemática, Letras e Educação) e 3. O Prof. Samuel Canevari destacou que o curso passou por três ENADEs (2011, conceito 4/ 2014, conceito 3/2017,
conceito 2). Informou também que no dia 01 de novembro será a colação de grau dos formandos
2018.1. Informou ainda que na última reunião do Colegiado (23 de outubro) foi eleita a Comissão
de Apoio Pedagógico do curso de Matemática, composta por ele (Presidente do Colegiado), Teresa
Cristina (Presidente do NDE), Alejandro Caicedo, Éder Mateus e Marta Élid. Informou que todas as
disciplinas do curso no semestre 2018.2 já foram alocadas em salas de aula e/ou laboratórios e pediu que se algum professor tiver necessidade de alteração das salas, encaminhe o pedido para o email dele até o dia 26 de outubro para posterior encaminhamento ao setor responsável pela alocação
das mesmas. Por fim, informou que o período para solicitar inclusões em disciplinas do curso foi de
22 a 26 de outubro. O Prof. Alan Almeida informou que foi realizado o curso de Pré-Cálculo durante o recesso acadêmico e destacou a baixa frequência dos estudantes, que na primeira semana teve
uma média de 80 participantes e na segunda uma média de 60, ressaltando que, do curso de Mate mática, compareceram uma média de 13 alunos. Ele informou que o material utilizado no curso está
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disponível em uma comunidade pública criada por ele. Informou também que o Prof. Wagner Ferreira, um dos ministrantes do curso, fez uma avaliação e premiou os primeiros colocados com uma
calculadora científica; no entanto, destacou que os resultados obtidos revelaram uma grande deficiência dos alunos nos cálculos. Item 2. O Presidente pôs em discussão a Ata da 09 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Não havendo sugestões de alteração, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do ad referendum, de 25 de setembro de 2018, pela homologação do projeto de extensão XI SEMANA DE MATEMÁTICA (XI SEMAT), que será realizada no período de 07 a 09 de novembro de 2018, sob co ordenação dos professores Alejandro Caicedo Roque, Samuel Brito Silva e Viviane de Jesus Lisboa
Aquino. Ele explicou que os projetos de extensão precisam da homologação do chefe do Departamento e, mesmo estando de férias, ele homologou este projeto no SIGAA, já que o chefe em exercício, o Prof. Murilo de Medeiros, não tinha acesso às atribuições da chefia no sistema. Assim, o
Prof. Samuel Canevari pôs em votação o ad referendum, de 25 de setembro de 2018. Aprovado
por unanimidade. Item 4. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 18 de outubro
de 2018, pela homologação da participação da Prof a. Teresa Cristina Etcheverria, coordenadora de
área do PIBID, no evento do Programa, a ser realizado na V Semana Acadêmico-Cultural da UFS –
V SEMAC, que acontecerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018. Ele informou que o Prof.
Alan Almeida, como decano, assumiu a chefia do Departamento no período de 15 a 18 de outubro
de 2018 e, por isso, assinou este documento. Após justificar a necessidade do documento, o Prof.
Samuel Canevari pôs em votação o ad referendum, de 18 de outubro de 2018. Aprovado por
unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a indicação de docentes para
assumirem as turmas de ensino individual das disciplinas Álgebra Linear I e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, aprovadas na última reunião do Colegiado. Além disso, ressaltou
que a reanálise do pedido de abertura de turma individual da disciplina Matemática Financeira, feita
por três das quatro discentes que solicitaram via SIGAA, seria discutida neste ponto também, conforme aprovação da maioria do conselheiros no início da reunião. Inicialmente, ele informou que,
após aprovação das turmas de ensino individual pelo Colegiado, seria necessário indicar quais professores seriam responsáveis pelas turmas; para Álgebra Linear I, o Prof. Éder Mateus já havia manifestado interessado em assumir este compromisso e, para Estágio III, a Prof a. Teresa Cristina se
propôs a trabalhar com a turma. Sem mais interessados, o Presidente pôs em votação os nomes
dos professores Éder e Teresa para assumirem as turmas de ensino individual de Álgebra Linear I e Estágio III, respectivamente. Aprovado por unanimidade. Feito isso, abriu a discussão
sobre o pedido de abertura de turma de ensino individual de Matemática Financeira, negada pelo
Colegiado. O Prof. Samuel Canevari perguntou se alguém estava disposto a assumir a turma e o
Prof. Samuel Brito informou que assumiria, caso fosse aprovada pelo Conselho a abertura da turma.
O Prof. Arlúcio da Cruz perguntou sobre o por quê da solicitação ter sida indeferida pelo Colegiado
e o Prof. Samuel Canevari informou que, na época do levantamento feito para saber as disciplinas
que faltavam para a conclusão do curso pela discentes, não constavam as matrículas feitas no De-
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partamento de Matemática de São Cristóvão, apresentadas no requerimento de reanálise, o que as
levaria para mais um período para conclusão do curso. Sem mais discussão, o Presidente pôs em
votação a abertura de turma de ensino individual da disciplina Matemática Financeira no semestre 2018.2, para as quatro alunas que solicitaram via SIGAA, sob orientação do Prof. Samuel Brito. Aprovado por unanimidade. Item 6. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão a solicitação feita por 16 estudantes do curso de Ciências Contábeis para ofertar uma turma regular da disciplina Introdução à Estatística no semestre 2018.2, no horário das 17h às 18:40h,
explicando que o pedido chegou ao DMAI no dia 06 de agosto e não foi posta para discussão antes
porque ele aguardou outros pedidos chegarem para serem apreciados juntos; como não chegou nenhum outro pedido até a presente reunião, ele o trouxe para apreciação. O Prof. Wagner Ferreira
manifestou interesse em assumir a turma, caso ela fosse ofertada. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação a abertura de uma turma regular de Introdução à Estatística no período
2018.2, das 17h às 18:40h, com o Prof. Wagner como responsável pela mesma. Aprovado por
unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os resultados apresentados pelo
discentes nas disciplinas do curso de Matemática no semestre 2018.1, explicando que esta análise
preliminar já foi apresentada e discutida no Colegiado e a trouxe para reunião do Conselho para que
a discussão pudesse trazer propostas de ações que possam mudar a situação apresentada. Ele informou que acessou os diários de turma de todas as disciplinas ofertadas pelo DMAI neste semestre,
usando como variáveis observadas as disciplinas, o nome e matrícula dos alunos, a média final, o
total de faltas e os resultados alcançados. Para cada disciplina, ele listou o total de matriculados, total de trancamentos, total de aprovados, total de reprovados por média e falta e total de reprovação.
Considerando que alguns discentes estavam matriculados em mais de uma disciplina, a primeira observação foi feita de uma maneira geral, destacando o que ele chamou de sucesso real (quantidade
de aprovados dividido pela quantidade de aprovados e reprovados, excluindo trancamentos e reprovados por média e falta) e apresentou a porcentagem de sucesso de todas as disciplinas do curso em
ordem crescente. Posteriormente, buscou quem foram os estudantes que reprovaram nas disciplinas
Cálculo I, Fundamentos de Matemática e Vetores e Geometria Analítica, informando que a maioria
dos alunos analisados reprovaram em todas as disciplinas que estavam matriculados. Numa outra
abordagem, selecionou todos os alunos do curso de Matemática e observou como eles se saíram nos
componentes nos quais estavam matriculados, ressaltando que, de 154 estudantes ativos, 101 deles
reprovaram em mais de 50% das disciplinas que estavam matriculados e 69 discentes não foram
aprovados em nenhum dos componentes matriculados; além disso, observou que a quantidade de
disciplinas não foi fator determinante para o sucesso ou insucesso dos discentes. Ao considerar os
alunos de outros cursos que fizeram disciplinas da Matemática, os dados foram ainda mais preocupantes, com altos índices de reprovação. Diante dos resultados apresentados, o Prof. Samuel Canevari destacou a necessidade de discutir propostas que minimizem esses insucessos nos próximos semestres e pediu contribuições para o aprimoramento da análise para posteriores comparações. O
Prof. Éder Mateus sugeriu que, através do trabalho da orientação pedagógica, seja elaborado e apli-
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cado um questionário entre os alunos para analisar individualmente as causas que levam a estes resultados. O Prof. Mateus Alegri mostrou-se preocupado com o resultado do último ENADE e destacou o fato de alguns alunos não levarem à sério o exame, já que a nota obtida não influencia na obtenção do diploma. Ele questionou a qualidade dos egressos do curso e o Prof. Samuel Canevari in formou que a prova do ENADE não exige conhecimentos aprofundados dos conteúdos. A Prof a.
Marta Élid ressaltou que os dados apresentados são importantes para selecionar os alunos com os
quais a orientação pedagógica deverá agir e, a partir destes resultados, aprofundar com a parte qualitativa do processo, que seria o quê fazer e como atuar nos diferentes grupos, sugerindo iniciar os
trabalhos com os calouros. O Prof. Samuel Canevari pediu união do Departamento para trabalhar
em conjunto a fim de melhorar a situação dos discentes. O Prof. Alan Almeida chamou a atenção
para a alta porcentagem de sucesso nas turmas de Cálculo I e Matemática Financeira ministradas
pelo professor substituto Thiago de Jesus, diante da realidade observada ao longo dos anos, e perguntou se haveria uma investigação da realidade desses índices e o Prof. Samuel Canevari informou
que uma investigação sobre os índices de aprovações destas turmas estaria pondo em xeque a capacidade e ética do docente em questão. O Prof. Samuel Brito informou que, na época que foi professor substituto do DMAI, o chefe da época marcava reuniões antes do início do semestre para discutir as listas e programação didática e, segundo ele, foi bastante proveitoso para seu crescimento profissional. O Prof. Mateus sugeriu um acompanhamento (uma espécie de tutoria) com os professores
substitutos. A Profa. Marta destacou que os professores substitutos passam por seleção para ingressar na UFS e não cabe um julgamento baseado nos resultados de suas disciplinas. O Prof. Samuel
Canevari criticou a postura de pré-julgar o trabalho do colega e indagou se o problema não estaria
relacionado à outras questões. Dentro dessa abordagem, informou que participou, juntamente com a
Profa. Teresa Cristina, de uma reunião no Departamento de Apoio Didático Pedagógico (DEAPE) e
que foi informado que a proposta apresentada do novo Projeto Pedagógico do curso (PPC), segundo
a técnica Letícia Guarany, não caracteriza um curso de licenciatura, visto que está mais voltado para
o bacharelado e, por isso, o parecer dela, que será encaminhado para o CONEPE, será contrário à
aprovação do PPC. De acordo com Letícia, o DMAI não atendeu às principais recomendações de
alterações feitas pelo DEAPE na primeira análise da proposta do novo PPC, que dizem respeito ao
caráter prático de componentes curriculares, aos estágios (devem ser totalmente práticos) e aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), que deveriam ser de caráter obrigatório, além da questão da
carga pedagógica que deve ser cumprida e que a proposta não alcançou a carga horária exigida. Diante do não atendimento às exigências da legislação observados no PPC do DMAI, a técnica do
DEAPE perguntou ao Prof. Samuel Canevari o seu posicionamento após explanação e ele mostrouse favorável à tramitação do processo da maneira como está para o CONEPE. A Profa. Marta ressaltou a falta de objetividade na elaboração de documentos, a exemplo do PPC, já que a legislação
deve ser cumprida e não questionada. O Prof. Samuel Canevari reforçou a ideia de que a lei deve
ser cumprida observando o caráter de licenciatura do curso e informou que o Departamento tem até
junho/2019 para executar o que a Legislação e a Universidade determinam. O Prof. Éder parabeni-
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zou o trabalho feito pelo chefe do DMAI, o qual motivou uma discussão a fim de encontrar maneiras de melhorar a situação do curso. Item 8. A Profa. Marta Élid informou que no dia 24 de outubro
do corrente ano a pesquisadora Suzi Samá (FURG-RS), que trabalha com Educação Estatística, ministrou palestra no DMAI; no entanto, apenas um aluno compareceu para assisti-la, apesar de ampla
divulgação. Ela destacou a importância destas palestras para os alunos e que eles devem ser conscientizados que devem sempre participar. O Prof. Éder Mateus sugeriu que os docentes que tiverem
alunos sob sua orientação (bolsistas) os incentive e cobre presença em palestras/seminários. Nada
mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e dezoito.
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11ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 27/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 27 de novembro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 11a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 29/11/2018 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação da solicitação de prorrogação do período de afastamento do Prof. Ricardo
Nicasso Benito;
4. Apreciação dos Programas de Atividade Docente (PADs) 2018.2;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221

Departamento de Matemática (DMAI) - Histórico de Atas

171

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de
Souza, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnica-administrativa), Teresa
Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (Organização de evento – São Cristóvão) e Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP). Ausente, sem justificativa, a conselheira Géssica de Jesus
da Silva (Representante discente). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação da solicitação de prorrogação do
período de afastamento do Prof. Ricardo Nicasso Benito. 4. Apreciação dos Programas de Atividade Docente (PADs) 2018.2. 5. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu
início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Apreciação de estudo dirigido oriundo de Projeto aprovado pelo Edital no 01/2018/POSGRAP/COPES/UFS, coordenado pelo Prof. Alejandro
Caicedo”. A maioria dos conselheiros concordou com a inclusão do ponto na reunião, sendo contra
o Prof. Alan Almeida. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação da solicitação de
prorrogação do período de afastamento do Prof. Ricardo Nicasso Benito. 4. Apreciação de estudo dirigido oriundo de Projeto aprovado pelo Edital n o 01/2018/POSGRAP/COPES/UFS,
coordenado pelo Prof. Alejandro Caicedo. 5. Apreciação dos Programas de Atividade Docente
(PADs) 2018.2. 6. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foi realizada a
XI Semana da Matemática (XI SEMAT) e que tudo transcorreu tranquilamente, aproveitando para
parabenizar os professores Alejandro Caicedo, Samuel Brito e Viviane de Jesus, organizadores do
evento. Informou também que se ausentará da chefia do DMAI nos períodos de 03 a 05 e 17 a 19 de
dezembro do corrente ano e o subchefe, o Prof. Murilo de Medeiros, o substituirá nesse tempo. Informou ainda que o trabalho de iniciação científica, orientado por ele e desenvolvido pelo discente
José Santos Brito Júnior, foi homenageado com menção honrosa no 28 o Congresso de Iniciação Científica da UFS. Informou que foi formada uma Comissão de orientação pedagógica, eleita no Colegiado do curso, e que está sob presidência da Profa. Marta Élid. Informou também que foi encaminhado e-mail para todos os egressos do curso de Matemática solicitando informações sobre a atual
situação profissional e/ou acadêmica dos mesmos com o intuito de documentação e divulgação; no
entanto, como foram poucos os retornos recebidos, o Prof. Samuel Canevari pediu a colaboração
dos conselheiros a fim de incentivar aqueles ex-alunos que são próximos a enviar resposta ao
DMAI. Informou ainda que haverá férias coletivas na UFS, aprovada pelo CONSU, no período de
02 a 16 de janeiro de 2019. Ele também informou que a Prof a. Viviane de Jesus tirará licença maternidade a partir de janeiro de 2019. Por fim, informou que o processo do Projeto Pedagógico de cur so (PPC) retornará ao Departamento, conforme decisão do Colegiado de curso, após discussão sobre o relatório emitido por técnica do DEAPE que recomendou a não aprovação do PPC da forma
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que está e que solicitou posicionamento do Departamento sobre o trâmite do mesmo (retorna ao
DMAI ou segue para o CONEPE). Assim, ele pediu a colaboração de todos os docentes para atender as recomendações do DEAPE, informando que na próxima reunião do Colegiado pautará a discussão e fará a leitura dos pareceres técnicos feitos pelo DEAPE para decidir o que será feito. O
Prof. Mateus Alegri informou que o Laboratório de informática do DMAI (LABMAT) conta com
dois monitores voluntários neste semestre. A Profa. Teresa Cristina informou que o LEPEM também conta com monitores voluntários neste período. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs
em discussão o pedido de prorrogação de afastamento feito pelo Prof. Ricardo Nicasso Benito, que
encontra-se em fase final do doutorado em Educação Matemática na PUC/SP. Ele explicou que recebeu um e-mail do Prof. Ricardo no dia 22 de novembro do corrente ano contendo uma carta com
a solicitação de prorrogação; segundo o documento, o afastamento homologado pela UFS contemplou o período de 01 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2018, o que não totalizaria os quatro
anos, e, por isso, ele pediu que o período de afastamento seja prorrogado do dia 01 de janeiro a 28
de fevereiro de 2019, completando o prazo de quatro anos, para que ele possa terminar a redação da
tese e retornar à UFS somente com a defesa pendente. Além disso, fez uma breve descrição do que
trata a sua pesquisa e também anexou ao e-mail um requerimento da DICADT, um planejamento
das atividades previstas para a prorrogação, uma declaração assumindo o compromisso de permanecer na UFS pelo período de afastamento, uma declaração de adimplência com suas obrigações acadêmicas e/ou administrativas da UFS e uma carta de sua orientadora, a Prof a. Dra. Maria José Ferreira da Silva (PUC/SP), que ratificou o que foi descrito pelo Prof. Ricardo, recomendando fortemente que a prorrogação seja concedida. O Prof. Samuel Canevari informou que, caso o pedido seja
aprovado pelo Conselho, será necessário solicitar também a prorrogação do contrato do professor
substituto Thiago de Jesus Filho, que está suprindo a ausência do Prof. Ricardo. Após breve discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a prorrogação do afastamento para doutorado
do Prof. Ricardo Nicasso no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019. Aprovado por
unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o estudo dirigido
proposto pelo Prof. Alejandro Caicedo, decorrente do projeto aprovado no Edital n o 01/2018/POSGRAP/COPES/UFS, passando a palavra para o coordenador do Projeto. Com a palavra, ele explicou que o submeteu ao edital com dois planos de trabalho e ambos foram aprovados. Sendo assim,
ele poderia fazer a indicação de dois bolsistas (um voluntário e outro remunerado), sendo indicada,
inicialmente, a discente Karine, que desistiu posteriormente alegando problemas de saúde. Tempos
depois apareceu um outro aluno interessado em participar da pesquisa, o Mateus Nunes Cruz, que
foi cadastrado e iniciou os trabalhos com bolsa remunerada (COPES), sobrando a bolsa voluntária
para o segundo plano de trabalho e que o estudante Rafael dos Santos manifestou interesse; no entanto, como já havia expirado o prazo para cadastro no SIGAA, o aluno não conseguiu se candidatar
à bolsa. Diante da impossibilidade do desenvolvimento do plano de trabalho cadastrado no SIGAA,
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o Prof. Alejandro resolveu aproveitá-lo como estudo dirigido, orientando o discente Rafael, já que o
projeto foi aprovado por dois pareceristas via SIGAA. O trabalho deverá ser desenvolvido por um
ano. Assim, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o estudo dirigido 'Método das autofunções com aplicações ao estudo da equação da corda vibrante', proposto pelo Prof. Alejandro e
com orientação do aluno Rafael. Aprovado por unanimidade. Item 5. O Presidente pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs) 2018.2, informando que os mesmos foram enviados por e-mail, com antecedência, para apreciação, exceto o do Prof. Rokenedy Lima que, apesar
de ter sido preenchido no SIGAA, não foi submetido para homologação da chefia, o que foi verificado um pouco antes da reunião pelo chefe. A apreciação iniciou por ordem alfabética, um a um,
com apresentação dos PADs dos professores Aislan Leal, Alan Almeida, Alejandro Caicedo, Arlúcio da Cruz, Éder Mateus, Marta Élid, Rafael Neves, Ricardo Nicasso (afastado para doutorado),
Rokenedy (substituto), Samuel Canevari, Teresa Cristina, Thiago de Jesus (substituto) e Viviane de
Jesus, com observação do Prof. Samuel Canevari no que diz respeito aos projetos inseridos nos
PADs de todos os docentes, solicitando que fosse acrescentado informações sobre a aprovação dos
mesmos e a Profa. Marta sugeriu registrar início e fim de cada um; além disso, o Presidente recomendou que, na medida do possível, todas as atividades desenvolvidas pelos docentes sejam inseridas no Programa para fins de registro. Sem discussão, o Presidente pôs em votação individual os
PADs dos docentes Aislan, Alan, Alejandro, Arlúcio, Éder, Marta, Rafael, Ricardo, Rokenedy, Samuel Canevari, Teresa, Thiago e Viviane. Aprovados por unanimidade. Dentro da ordem alfabética, foi posto em discussão o PAD do Prof. Mateus Alegri, que explicou que um dos
projetos de pesquisa inseridos está em desenvolvimento mas não foi apreciado pelo Conselho do
DMAI, apesar de já ter resultados (artigo publicado), e o Prof. Samuel Canevari sugeriu que ele o
submeta à apreciação do Departamento; além disso, parabenizou-o pela publicação do livro 'O pequeno livro das progressões' pela Editora Ciência Moderna. Também recomendou a participação
dos professores em assuntos de esfera administrativa e de extensão. Em votação, o PAD do Prof.
Mateus foi aprovado por unanimidade. O Prof. Alan se ausentou da reunião neste momento. Em
seguida, foi apreciado o PAD do Prof. Murilo de Medeiros e o Prof. Aislan se manifestou dizendo
que a carga horária de 20 horas para a subchefia Departamental é excessiva. O Prof. Samuel Canevari informou que foi questionado, antes da reunião, se tinha atribuído alguma atividade da chefia
para o subchefe e ele informou que não, que ele apenas o substituía em eventuais ausências. O Presidente sugeriu que os docentes busquem sempre o envolvimento em atividades de pesquisa, ensino
e extensão. A Profa. Marta ressaltou a importância de se ter uma normativa para orientar os professores quanto ao preenchimento do PAD, de forma que as cargas horárias fiquem bem distribuídas e
julgáveis e o Prof. Samuel Canevari destacou que se deve ter o devido cuidado na elaboração de um
regulamento deste tipo para não enrijecer o preenchimento dos Programas. O Prof. Alejandro perguntou ao Prof. Murilo se não teria algum projeto ou estudo dirigido em mente e ele respondeu que
apenas estava com carga horária em sala de aula, além da subchefia; sendo assim, o Prof. Alejandro
sugeriu que ele ministrasse mais disciplinas neste semestre e o Prof. Murilo não concordou, infor-
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mando que, como substituto do chefe, ele teria as mesmas atribuições. Diante dos questionamentos
feitos com relação ao excesso de horas atribuídas pelo subchefe, a Profa. Marta sugeriu que ele assuma parte das disciplinas da Profa. Viviane, quando for homologada sua licença maternidade, prevista para janeiro de 2019, e sugeriu também que ele refaça o PAD e apresente uma programação de
atividades posteriormente. O Prof. Éder sugeriu que o PAD retorne ao professor para que o refaça e
apresentou uma série de possibilidades de atividades que o docente poderia se engajar, mas o Prof.
Murilo informou que mesmo que se envolvesse em outras atividades, como um projeto de ensino,
por exemplo, não reduziria a carga horária atribuída à subchefia. Após toda a discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o PAD do Prof. Murilo, que foi reprovado com voto contrário
do próprio. Continuando na sequência alfabética, foi posto em apreciação o PAD do Prof. Samuel
Brito e a conselheira Viviane observou que o projeto sobre frações que foi inserido já foi encerrado
e, por isso, ele deveria retirá-lo do PAD; o Prof. Samuel Brito concordou e remanejará as horas dedicadas a ele para o grupo de pesquisa que participa. Outra observação foi com relação ao Projeto
de Pesquisa que ele integra juntamente com os professores Mateus e Wagner Ferreira, que deverá
ser submetido à apreciação do Conselho Departamental. Com o remanejamento das horas do Projeto de frações para o grupo de pesquisa, o Presidente pôs em votação o PAD do Prof. Samuel Brito, que foi aprovado por unanimidade. Por fim, foi apreciado o PAD do Prof. Wagner, no qual
foi observado a inserção do Projeto de Pesquisa que ele participa com os professores Mateus e Samuel Brito e que deverá ser submetido à apreciação do Conselho. Em votação, o PAD do Prof.
Wagner foi aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari solicitou aos usuários
da geladeira do Departamento que a mantenham sempre limpa, evitando que alimentos (comidas
e/ou bebidas) estraguem dentro da mesma. Outro pedido foi com relação ao Projeto Pedagógico do
curso (PPC), solicitando a colaboração de todos os docentes do Departamento para atender às recomendações de alteração que serão encaminhadas pelo DEAPE e informou que enviará convite a todos os professores para participarem das reuniões do Colegiado que discutirá o tema. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada
em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo nono dia do mês de novembro de dois mil e dezoito.
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12ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 11/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 11 de dezembro de 2018)

Convocamos Vossa Senhoria para 12a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de
Matemática, que será realizada no dia 13/12/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 11a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer, emitido pelo Prof. Wagner Ferreira Santos, sobre o projeto intitulado
“Perfil dos discentes em disciplinas ofertadas pelo DMAI: Motivações para o desempenho acadêmico”, sob
coordenação dos professores Murilo de Medeiros Sampaio e Rafael Neves Almeida;
4. Discussão/Apreciação do PAD 2018.2 do Prof. Murilo de Medeiros Sampaio;
5. Discussão/Apreciação sobre o pedido de afastamento, para pós-doutorado, da Profa. Marta
Élid Amorim Mateus (Processo 23113.054559/2018-15);

6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 13/12

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão/Apreciação do PAD 2018.2 do Prof. Murilo de Medeiros Sampaio.
Data: 13/12/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros
Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Sílvia Ávila de Almeida (Férias), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Géssica de Jesus da Silva (Licença maternidade). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do
Conselho do Departamento de Matemática (2018). 3. Apreciação do parecer, emitido pelo
Prof. Wagner Ferreira Santos, sobre o projeto intitulado “Perfil dos discentes em disciplinas
ofertadas pelo DMAI: Motivações para o desempenho acadêmico”, sob coordenação dos professores Murilo de Medeiros Sampaio e Rafael Neves Almeida. 4. Discussão/Apreciação do
PAD 2018.2 do Prof. Murilo de Medeiros Sampaio. 5. Discussão/Apreciação sobre o pedido de
afastamento, para pós-doutorado, da Profa. Marta Élid Amorim Mateus (Processo
23113.054559/2018-15). 6. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à
reunião. Item 1. Antes de repassar os informes, o Presidente explicou que a reunião do Conselho
Departamental, antes prevista para o dia 20 de dezembro de 2018, foi antecipada devido ao prazo
para homologação do PAD do Prof. Murilo de Medeiros no SIGAA. Ele informou que no período
de 02 a 16 de janeiro de 2019 os docentes da UFS entrarão em férias coletivas e, conforme dito na
última reunião da Coordenação de Cursos do Campus, todas as portas das salas de aula estarão fechadas. Ainda com relação às férias coletivas, ele observou que as férias do Prof. Murilo não constava no sistema e, segundo a PROGEP, isso foi um erro, pois todos os docentes deverão estar de férias; o Presidente informou que aguardava uma posição do subchefe para solicitar ou não a marcação destas férias. Uma outra informação passada na reunião da Coordenação de Cursos foi sobre a
licitação da construção do restaurante universitário do Campus Itabaiana, que encontra-se em andamento. Informou também que a feijoada do Campus, cortesia da direção, acontecerá no dia 14 de
dezembro de 2018. Informou ainda que foi aprovado o calendário de reuniões da Coordenação de
Cursos do Campus, que acontecerão na primeira quinta-feira útil de cada mês, a partir de fevereiro
de 2019. O Prof. Samuel Canevari informou que o contrato do professor substituto Thiago de Jesus
Filho foi renovado até o dia 28 de fevereiro de 2019, prazo final do afastamento do Prof. Ricardo
Nicasso; em tempo, informou que, em conversa com o Prof. Thiago, foi informado que o mesmo foi
aprovado em concurso público no estado da Bahia e está aguardando convocação. Informou também que, devido ao seu afastamento no período de 17 a 19 de dezembro, o aluno de pós- doutorado,
Felipe, o substituirá nas suas turmas da graduação (Fundamentos de Matemática e Geometria Euclidiana Plana), já que durante as férias coletivas as salas de aula estarão fechadas e ele não teria como
repor estas aulas. Informou ainda que, durante as férias da servidora Sílvia Ávila, no período de 10
a 21 de dezembro de 2018, a funcionária terceirizada, Edilene, a substituirá. O Prof. Alan Almeida
informou que, durante a reunião de Coordenação de Cursos do Campus, indagou o diretor sobre o
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motivo das férias coletivas e ele respondeu que a decisão foi tomada por causa da evasão de docente
durante o mês de janeiro, onde cerca de 33% não comparecem à Universidade para ministrar suas
aulas. Informou também que foram coletadas 66 assinaturas de docentes da UFS, destacando que
foram 28 do DMA, 07 do DMAI e o restante de demais cursos ligados às ciências exatas, no manifesto encabeçado por ele sobre uma tomada de providências quanto aos conteúdos das ciências exatas exigidos no ENEM; segundo ele, o diretor do CCET apoiou a iniciativa e informou que pautaria
o manifesto em reunião do Centro, para posterior encaminhamento à Reitoria. Aproveitou para
agradecer aos professores Lucas Rezende e Antônio Santos (torroio), que coletaram assinaturas no
Campus de São Cristóvão, e aos docentes do DMAI que assinaram; ele destacou que o próximo
passo será provocar docentes de outras instituições. O Prof. Éder Mateus parabenizou o Prof. Arlúcio da Cruz por ter projeto contemplado no edital universal do CNPq. A Prof a. Marta Élid informou
que no dia 11 de dezembro a Prof a. Suzi Samá ministrou palestra para os discentes do curso, com
presença significativa dos estudantes, e agradeceu aos colegas de Departamento pela divulgação do
evento. Informou também que saiu a segunda edição da ReviSem, no mês de dezembro, que passa a
ser semestral e destacou a presença de artigos de pesquisadores de outras instituições; a primeira
edição de 2019 está prevista para lançamento em março, com enfoque em números racionais e sob
coordenação dos professores Ruy César Pietropaolo e Angélica Fontoura. Aproveitou para agradecer o engajamento da maioria dos docentes do DMAI na revista, especialmente os professores Mateus Alegri, Samuel Canevari e Wagner Ferreira pela recente contribuição. Item 2. O Prof. Samuel
Canevari pôs em discussão a Ata da 11a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof.
Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o projeto intitulado 'Perfil dos discentes em disciplinas ofertadas pelo DMAI: Motivações para o desempenho
acadêmico', coordenado pelos professores Murilo de Medeiros e Rafael Neves, passando a palavra
para o parecerista. Com a palavra, ele relatou que o projeto visa investigar o desenvolvimento acadêmico dos discentes matriculados em disciplinas do DMAI de forma a compreender as altas taxas
de insucesso, objetivando fazer um levantamento semestral da taxa de reprovação e trancamentos e
relacionar com ações existentes no DMAI, baseado em informações diretas e indiretas e terá duração de três anos. Assim, considerando os baixos rendimentos apresentados em diversas turmas ofertadas pelo Departamento e ainda a nota 2 obtida pelo curso de licenciatura em matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho no ENADE 2017, ele emitiu parecer favorável a aprovação do projeto,
já que o mesmo pretende investigar as possíveis causas do insucesso, o que poderá auxiliar a comissão de orientação pedagógica, o Colegiado de curso e o próprio Departamento a tomarem medidas
reparativas. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof.
Wagner sobre o projeto de pesquisa apresentado, coordenado pelos Professores Murilo e Rafael e com duração de três anos. Aprovado por unanimidade. Item 4. Com a palavra, o Presidente, explicou que o PAD do Prof. Murilo foi reprovado, na 11ª Reunião Ordinária do Conselho do
DMAI, e que no sistema SIGAA não há esta opção, apenas de homologação ou retorno. Informou
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que retornou, o PAD, ao professor para que ele realizasse modificações. Após realizar as modificações, o Prof. Murilo submeteu, novamente, o PAD para apreciação. Tal PAD foi enviado a todos os
conselheiros, por e-mail, dias após a atual reunião, para apreciações. Ato contínuo, o presidente informou que, nessa nova versão do PAD, o prof. Murilo, reduziu pela metade as 20 hrs que havia re servado para o cargo de vice-chefe no PAD reprovado, e completou as 40 hrs com o desenvolvimento de um projeto do projeto de pesquisa intitulado “Perfil dos discentes em disciplinas ofertadas
pelo DMAI: Motivações para o desempenho acadêmico”. Em discussão, o Prof. Murilo informou
que, poderá assumir as duas turmas de Vetores e Geometria Analítica, de responsabilidade, atualmente, da Profa. Viviane quando esta sair em licença maternidade, ficando, no período que estiver
substituindo a Profa. Viviane, suspenso o desenvolvimento do projeto. Não havendo mais discussões, o presidente pôs em votação o PAD do Prof. Murilo. Em votação, o PAD 2018.2 do Prof.
Murilo de Medeiros Sampaio foi aprovado por unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão o pedido de afastamento feito pela Profª Marta Élid Amorim Mateus para realização de pós-doutorado na Universidade Anhanguera de São Paulo, UNIAN – SP, com bolsa do
PNPD-CAPES. Ele apresentou o processo instruído pela requerente e ressaltou que o afastamento
está previsto no plano quinquenal aprovado em reunião departamental. Com a palavra o Prof. Rafael Neves Almeida, que foi indicado pelo chefe para analisar o plano de pesquisa proposto, leu o seu
parecer favorável à aprovação do plano, que destacava dentre outros aspectos, o reconhecido mérito
acadêmico da instituição receptora, a relevância do projeto para o crescimento científico da área de
Educação Estatística e para qualificação do corpo docente do departamento. Após a leitura, o Presidente destacou que o período de afastamento solicitado pela professora não a permitia concluir as
disciplinas que estão sob a sua responsabilidade e a perguntou sugestões de encaminhamento para a
distribuição de seus encargos acadêmicos. A Profª. Marta apresentou um cronograma de reposição
de aulas e indicou os nomes dos professores Éder Mateus de Souza para assumir a disciplina Tópicos de Matemática (pós-graduação) e Teresa Cristina Etcheverria para concluir a disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática. Tais professores se dispuseram a assumir os encargos. Em discussão, o Prof. Alan questionou qual seria o cronograma de atividades in loco no período de afastamento da professora. Esta informou que é exigência do Programa de Pós-graduação em Educação
Matemática da UNIAN/SP a permanência mínima de uma semana por mês de atividades presenciais, além da participação em atividades da pós-graduação determinada pelo supervisor acadêmico.
O Prof. Alejandro afirmou que as atividades de pós-doutoramento são determinadas pela instituição
receptora e é de responsabilidade do supervisor acadêmico. O Prof. Rafael acrescentou que é obrigatório que o pós-doutorando cumpra com o cronograma indicado no projeto e as orientações do supervisor acadêmico. Não havendo mais discussões o Presidente colocou em votação. Em votação, a
solicitação da Profª. Marta para afastamento de pós-doutorado, no período de 01 de fevereiro
de 2019 a 31 de janeiro de 2020, foi aprovado com 13 (treze) votos favoráveis e 02 (dois) votos
contrários, dos professores Alan e Murilo. O Prof. Alan declarou o seu voto contrário por não
concordar com a resposta relativa ao seu questionamento sobre o cronograma in loco. Item 6.
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O Prof. Samuel Canevari informou que recebeu uma solicitação dos discentes do curso de Matemática Leandro Ferreira, Ítalo Renê e Romário de Jesus de adiantamento do encerramento das notas
das disciplinas nas quais estavam matriculados, justificado pela participação na seleção do mestrado
acadêmico da UFS, no caso de Leandro e Romário, e por aprovação em concursos públicos, no caso
de Ítalo. Diante do pedido, o Presidente consultou os conselheiros se seria uma discussão a ser feita
no Colegiado de curso ou no próprio Conselho Departamental. Os professores Mateus Alegri e
Wagner Ferreira informaram que para que os discentes possam participar da seleção do mestrado
será necessário encerrar as notas destes alunos em meados de janeiro/2019. O Prof. Mateus informou que o Ítalo ficou na primeira colocação de um concurso no estado da Bahia, já tendo recusado
a primeira convocação e indo para lista de espera; diante da situação, ele se prontificou a agilizar o
encerramento das notas destes estudantes, considerando o desempenho dos mesmos em sua disciplina no semestre 2018.2 e com aval do Departamento. O Prof. Samuel Canevari informou que o Le andro e o Romário estão matriculados na sua turma de Geometria Euclidiana Plana, mas nada foi
definido com relação a antecipação de fechamento de notas deles. Diante do exposto, os conselheiros manifestaram-se favoráveis aos ajustes que forem necessários para agilizar a conclusão do curso
por estes discentes. Nada mais havendo a tratar, eu, Samuel da Cruz Canevari, lavrei a presente ata,
que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito.
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Colegiado do Curso
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1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 09/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 09 de janeiro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 1a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática, que
será realizada no dia 11/01/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões do Departamento de
Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da oferta 2018.1;

3. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 11/01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação da oferta 2018.1.
Data: 11/01/2018
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes (Suplente),
Alan Almeida Santos, Arlúcio da Cruz Viana, Murilo de Medeiros Sampaio e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Cyntian Verônica dos Santos - Representante discente
(Curso de verão DMA/UFS), Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Aula na graduação), Rafael Neves Almeida (Licença capacitação) e Teresa Cristina Etcheverria (visita-avaliação
da disciplina Estágio 2). Ausentes, sem justificativa, Marilene Santos (DEDI). Pauta: 1. Informes.
2. Apreciação da oferta 2018.1. 3. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que
o LEPEM dispõe de sete computadores em funcionamento, inclusive com internet, e os eletrônicos
obsoletos serão removidos pelo CPD na terça-feira (16/01/18); aproveitou para pedir que a organização do local seja mantida, pois, para arrumar o espaço, houve um custo financeiro para ele. Informou também que foi aprovada, na última reunião do Conselho de Centro, a realização da X OCMEA, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de junho de 2018, ficando suspensas as aulas nos três turnos do
primeiro dia e nos períodos da manhã e da tarde do segundo dia. Informou ainda que os pedidos de
liberação de frequência no SIGAA têm sido rotineiros e ele sugeriu, para evitar desgastes, que todas
as liberações solicitadas sejam feitas uma única vez, no final do semestre; o Prof. Murilo de Medeiros sugeriu que isso seja feito um pouco antes para evitar atropelamentos no fim do período e o
Prof. Alan Almeida recomendou que a liberação seja feita mensalmente. O chefe acatou a sugestão
de liberar as frequências uma vez por mês, no período que homologar as férias e outros assuntos relacionados ao servidor. Item 2. Ato contínuo, o presidente pôs em discussão a sugestão de oferta
para o semestre 2018.1, explicando que a proposta foi enviada anteriormente a todos e destacando
que a discussão ocorrerá em torno da demanda de disciplinas que serão ofertadas pelo curso de Matemática. Iniciou sua apresentação questionando se alguém teria alguma observação sobre as disciplinas obrigatórias de cada período do curso e informando que, ao elaborar o horário, foi observada
a necessidade dos prováveis formandos 2018.1, conforme relatório consultado no SIGAA, e como
foi sugerido em reunião anterior. Não havendo sugestão de alteração para a distribuição de disciplinas apresentada, o presidente pôs em votação a demanda de componentes obrigatórios para o
curso, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, pôs em discussão as disciplinas que serão
ofertadas para repetentes/diversos, explicando que focou nas disciplinas Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica e Fundamentos de Matemática devido ao grande número de retenção nestes componentes, propondo, baseado em ofertas anteriores/trancamentos, a criação de uma só turma de Cálculo I com 60 vagas. O Prof. Alan Almeida informou que a demanda atual é o parâmetro que deve
ser observado, sugerindo pesquisar a quantidade de alunos retidos nestas disciplinas, tanto do curso
de matemática quanto de outros cursos, a fim de estimar o número de turmas que devem ser disponibilizadas. Assim, o Prof. Samuel Canevari se comprometeu a fazer a consulta de retidos nas três
disciplinas acima mencionadas, além de Cálculo II. O Prof. Alan enfatizou que, como o aluno que
reprovou em Cálculo I não poderá fazer Cálculo II, o horário das duas disciplinas deveria ser o mesmo. O Prof. Arlúcio da Cruz sugeriu que a turma de Cálculo I seja ofertada com um professor efeti vo, na segunda, quarta ou sexta, nos dois primeiros ou nos dois últimos horários da tarde. Para Cálculo I, ficou acordado, a priori, que será ofertada uma turma, com 50 vagas, na segunda, quarta e
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

sexta, no mesmo horário de Cálculo II. O Prof. Alan indagou sobre a oferta da disciplina Matemática para o Ensino Médio I no turno da noite e o Prof. Samuel Canevari informou que apenas repetiu
o mesmo horário do semestre 2017.1; o Prof. Alan explicou que sua preocupação é devido à disponibilidade de sala de aula com quadros grandes no período noturno e alguns conselheiros explicaram que o professor anterior ministrou suas aulas no LEPEM. Em sequência, o presidente explicou
que propôs a oferta dos componentes Variáveis Complexas, Cálculo I, Cálculo III, Vetores e Geometria Analítica, Fundamentos de Matemática, Matemática para o Ensino Médio I e III para diversos e perguntou aos Conselheiros se concordavam com esta proposta e o Prof. Aislan Leal sugeriu a
retirada dos Médios I e III e de Variáveis Complexas, já que são disciplinas que vêm sendo ofertadas regularmente em semestres seguidos, além da demanda ser menor; além disso, o professor observou que alunos considerados prováveis formandos trancaram sua disciplina de Variáveis Complexas no semestre 2017.2. O Prof. Alan sugeriu que se priorize a oferta de componentes onde haja
demanda, onde haja necessidade da oferta para diminuir a retenção de alunos, como se vê nas disciplinas do primeiro período, e com relação à pedidos posteriores de abertura de turmas para prováveis formandos, sugeriu observar o histórico do aluno antes do Colegiado tomar qualquer decisão.
Com relação às optativas, o Prof. Alan destacou a dificuldade em encontrar alunos minimamente interessados em cursá-las, pois já se deparou com inúmeros obstáculos colocados pelos discentes.
Após discussão, o Presidente pôs em votação a proposta de ofertar, para repetentes/diversos
no semestre 2018.1, somente as disciplinas Cálculo I, Cálculo III, Vetores e Geometria Analítica e Fundamentos de Matemática, em quantidade de turmas a serem definidas após pesquisa
de demanda. Em votação, aprovado por unanimidade. Por fim, o Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão a oferta de componentes optativos para 2018.1, relatando que dois professores encaminharam propostas para ministrar disciplinas. Um deles, o Prof. Arlúcio da Cruz, propôs ministrar a
disciplina Tópicos de Equações Diferencias, com carga horária de 60h e tendo Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) como pré-requisito, englobando parte do conteúdo do componente Equações
Diferenciais Parciais (EDP). Após apresentação da ementa e programa da disciplina, o Presidente
pôs em votação a abertura de uma turma do componente Tópicos de Equações Diferencias,
que será ministrada pelo Prof. Arlúcio no semestre 2018.1. Aprovado por unanimidade. A outra proposta partiu do Prof. Rafael Neves, que pretende ministrar Tópicos de Ensino de Matemática,
com pré-requisito Matemática para o Ensino Fundamental e Fundamentos de Matemática e carga
horária de 60h. O Prof. Alan Almeida ressaltou que a ementa apresentada justificaria uma disciplina
de 30h e não de 60h. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação a oferta do componente
Tópicos de Ensino de Matemática, proposta pelo Prof. Rafael para o período 2018.1. Aprovado, com voto contra dos professores Alan e Murilo de Medeiros. Item 3. O Presidente informou
que estava aberto edital para popularização da ciência e esta seria uma ótima oportunidade para
conseguir verba para a próxima Semana da Matemática; desse modo, perguntou se algum conselheiro estaria interessado em elaborar o projeto para submeter ao edital até o dia 24 de janeiro de 2018 e
a Profa. Viviane de Jesus se comprometeu a elaborar a proposta. O Prof. Murilo de Medeiros comu nicou que nesta semana, ao procurar por um discente do curso de Sistemas de Informação na sala de
aula, foi informado que o mesmo estava com o horário ocioso, pois o professor da disciplina Cálcu-
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lo I, o Prof. Alejandro Caicedo, só retornaria das férias na próxima sexta-feira; diante disso, o Prof.
Murilo perguntou se os demais professores poderiam se ausentar durante o semestre mesmo não estando de férias e o Prof. Samuel Canevari, enquanto chefe do Departamento, informou que tomaria
uma atitude mediante denúncia. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a
presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito.
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2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 06/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 06 de fevereiro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 2a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 08/02/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 7a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2017);
3. Apreciação da Ata da 1a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2018);
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.035404/2017-07 (Atividades Complementares), da discente Maria Joseane dos Santos
Rodrigues;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo
23113.035402/2017-18 (Atividades Complementares), da discente Flávia de Oliveira
Santos;
6. Abertura de turmas (ensino individual) para formandos aprovados em programas
de Pós-graduação;
7. O que ocorrer.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221

Departamento de Matemática (DMAI) - Histórico de Atas

186

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 08/02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Abertura de turmas (ensino individual) para formandos aprovados em programas de Pós-graduação.
Data: 08/02/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Cyntian Verônica dos
Santos - Representante discente (Reunião SAES) e Joelma Carvalho Vilar. Ausentes, sem justificativa, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente. A Prof a. Marilene Santos (DEDI) participou como convidada da reunião. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 7 a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2017). 3. Apreciação da Ata da 1 a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 4. Apreciação do parecer emitido pelo
Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.035404/2017-07 (Atividades Complementares), da discente Maria Joseane dos Santos Rodrigues. 5. Apreciação do parecer emitido pelo
Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.035402/2017-18 (Atividades Complementares), da
discente Flávia de Oliveira Santos. 6. Abertura de turmas (ensino individual) para formandos
aprovados em programas de Pós-graduação. 7. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari
informou que na eleição para nomear novos membros para o Colegiado do curso (4 a Reunião Extraordinária do Conselho) foi passado aos conselheiros que o chefe e o subchefe seriam membros natos; desse modo, a eleição se deu baseada nessa informação, com a escolha de seis titulares somados
aos nomes do chefe e subchefe. No entanto, ao consultar as normas da UFS, o presidente não encontrou referência sobre a questão do subchefe ser membro nato. Sendo assim, o Prof. Samuel Canevari conversou com o Prof. Murilo de Medeiros (Subchefe), explicou a situação e, como este não
foi eleito pelo Conselho Departamental, o primeiro suplente, o Prof. Éder Mateus, foi convocado
para ocupar a vaga de titular do Colegiado do curso. O Presidente também informou que a oferta
para o semestre 2018.1 já está no SIGAA; além disso, destacou que a disciplina de LIBRAS, ofertada pelo Departamento de Educação (DEDI), está no sistema no horário solicitado pelo DMAI, ressaltando que isto só foi possível devido à chegada de um professor voluntário, que é servidor téc nico-administrativo do próprio Campus e foi liberado pela direção para este fim. Informou ainda sobre a reforma dos quadros brancos da salas de professores, explicando que a questão surgiu na reunião do Conselho de Coordenação de Cursos do Campus com relação à reforma dos quadros das salas de aula; diante disso, ele questionou se seria possível também reformar os quadros das salas de
docentes do DMAI e o diretor solicitou que fosse encaminhada a demanda para análise. O Presidente informou que o DEDI indicou, em reunião do dia 09 de janeiro de 2018, novas representantes
para o Colegiado de Matemática, que são as professoras Joelma Carvalho vilar (Titular) e Marilene
Batista (Suplente). A Profa. Viviane de Jesus informou que o Projeto da Semana de Matemática
2018 foi submetido ao edital da FAPITEC, a fim de conseguir verba para realização do evento.
Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2017.
Após as modificações sugeridas, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item
3. O presidente pôs em discussão a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado em 2018. Após as
modificações sugeridas, a ata foi posta em votação. Aprovada com voto contra do Prof. Samuel
Brito por não ter participado desta reunião. Item 4. O Prof. Samuel Canevari iniciou a aprecia-
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ção do parecer do processo 23113.035404/2017-07 (Atividades Complementares), da discente Maria Joseane dos Santos Rodrigues, passando a palavra para o Prof. Alejandro Caicedo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna computou, no total, 217 horas; assim, ele emitiu parecer favorável
à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Alejandro foi aprovado por unanimidade. Item 5. O Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.035402/2017-18 (Atividades Complementares), da discente Flávia de Oliveira Santos, passando a palavra para o Prof. Samuel Brito. Com a palavra, o docente relatou que a
aluna computou, no total, 272 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da
discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito foi aprovado por unanimidade. Item 6. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a abertura de turma
de ensino individual para prováveis formandos aprovados em programa de Pós-graduação, explicando que a discente Daniela Mota Teixeira foi aprovada no Mestrado em Matemática do Campus
de São Cristóvão e, para conseguir se matricular, ela precisa colar grau até o dia 28 de fevereiro de
2018; no entanto, o semestre regular 2017.2 só será encerrado no dia 12 de março de 2018, o que a
impossibilitaria de cursar o mestrado. Por isso, a aluna solicitou abertura de uma turma de ensino
individual para a disciplina Variáveis Complexas, embora esteja cursando a disciplina em turma regular, a fim de agilizar a conclusão do curso de graduação; ela também solicitou a criação de uma
turma individual ao Departamento de Educação (DEDI), que foi atendida, e o outro componente
que ela está matriculada será encerrado antes deste prazo, de acordo com o professor da disciplina.
Diante da solicitação, o Prof. Samuel Canevari sugeriu abrir a turma de ensino individual de Variáveis Complexas para a requerente, caso o professor da disciplina esteja disposto a assumir o compromisso. O Prof. Aislan Leal, ministrante da disciplina no semestre 2017.2, informou que a aluna
conversou com ele e este comprometeu-se em orientá-la no ensino individual, caso o Colegiado
aprovasse. Sem mais, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a abertura da turma de ensino
individual da disciplina Variáveis Complexas para a discente Daniela Mota no semestre
2017.2, com orientação do Prof. Aislan. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel
Canevari destacou a importância de haver harmonia entre os calendários da graduação e da pós-graduação na UFS, para evitar que alunos aprovados em cursos de mestrado e doutorado percam a
oportunidade, uma vez que é exigida a apresentação do certificado de conclusão de curso/diploma
no ato da matrícula. A Profa. Teresa Cristina informou que o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
fez algumas alterações na Resolução que trata das Atividades Complementares do curso de Matemática e estas serão encaminhadas aos conselheiros, via e-mail, para futura apreciação pelo Colegiado. O Prof. Alan Almeida solicitou ao Prof. Samuel Canevari que faça uma retratação no Conselho
de Coordenação de Cursos devido à fala deste em reunião passada, que contradisse a fala do Prof.
Alan sobre o resultado da votação na questão da inclusão do ponto “Pedido de revogação da aprovação do Projeto Pedagógico do curso de Matemática” na 7a Reunião Ordinária do Colegiado, realizada em 14 de dezembro de 2017. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a
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presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.
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3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 06/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 06 de março de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 3a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 08/03/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 2a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2018);
3. Oferta de componentes curriculares obrigatórios para o curso de Química
Licenciatura;
4. Discussão/apreciação da mudança do semestre de oferta do componente
obrigatório Fundamentos de Matemática para Química (MATI0069);
5. Discussão/apreciação da mudança de pré-requisito do componente curricular
Fundamentos de Matemática para Química (MATI0069);
6. Oferta de componentes curriculares optativos para o curso de Química
Licenciatura;
7. O que ocorrer.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 08/03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Solicitações do Departamento de Química (DQCI) – reformulação do Projeto Pedagógico de curso (PPC).
Data: 08/03/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos - Representante discente, Géssica
de Jesus da Silva - Representante discente, Joelma Carvalho Vilar, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausente, com justificativa, Éder Mateus de Souza (Afastado para cooperação científica). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 2 a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Oferta de componentes curriculares obrigatórios para o curso de Química Licenciatura. 4. Discussão/apreciação da mudança do semestre de oferta do componente obrigatório Fundamentos de Matemática para
Química (MATI0069). 5. Discussão/apreciação da mudança de pré-requisito do componente
curricular Fundamentos de Matemática para Química (MATI0069). 6. Oferta de componentes curriculares optativos para o curso de Química Licenciatura. 7. O que ocorrer. Item 1. O
Prof. Samuel Canevari informou que foi assinado em dezembro de 2017 um termo de cooperação
entre a UFS e a Prefeitura Municipal de Itabaiana, com o objetivo de colaboração mútua entre as
duas esferas; segundo ele, foi realizada uma reunião onde ficou acordado que as secretarias municipais apresentarão as suas demandas ao Campus Itabaiana, que, por sua vez, encaminhará à Pró-reitoria de Extensão, que será responsável pelo lançamento de editais que contemplem as demandas
apresentadas. Informou também que a colação de grau do semestre 2017.2 será realizada no dia 20
de abril de 2018. Informou ainda que a discente Daniela Mota conseguiu concluir o curso de Licenciatura em Matemática a tempo de se matricular no Mestrado em Matemática (PROMAT) e aproveitou para agradecer aos professores que colaboraram para que isso foi possível; além dela, o aluno
Ricardo, do curso de Física, também conseguiu se matricular nesse mesmo mestrado, após colação
de grau antecipada. O Presidente informou que a próxima reunião do Colegiado está marcada para o
dia 12 de abril, período que a maioria dos docentes ainda estará de férias; por isso, ele sugeriu realizá-la na terceira quinta-feira útil do mês, juntamente com a do Conselho, e a Prof a. Teresa Cristina
sugeriu manter a do Conselho na data pré-agendada e a reunião do Colegiado na última quinta-feira
(26) do mês de abril. A sugestão da professora foi acatada. O Prof. Samuel Canevari informou que
foi lançado edital do PIBIC e a submissão de projetos vai até o dia 26 de março. Informou também
que o Departamento de Educação (DEDI) indicou uma nova representante para o Colegiado de Matemática, a Profa. Joelma Vilar, e aproveitou para dar as boas-vindas a docente. A Prof a. Teresa informou que as alterações sugeridas pelo DEAPE no Projeto Pedagógico da Matemática já foram feitas e o mesmo encontra-se em fase de revisão, com a pretensão de ser apreciado na próxima reunião
do Colegiado; antes disso, a professora destacou que esta versão do PPC será encaminhada com antecedência aos conselheiros para análise. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 2ª
Reunião Ordinária do Colegiado. Sem alterações, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a oferta de componentes curriculares obrigatórios para o curso de Química Licenciatura, conforme solicitado pelo DQCI via memorando no 11/2018/DQCI. Desse modo, foi solicitado que o Departamento de Matemática oferte as
seguintes disciplinas, nos seguintes moldes, conforme proposta do novo PPC do Departamento de
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Química: Cálculo Diferencial (MATIxxxx) – CR: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica: 60h, C.H.
Prática: 0h, Pré-requisito: - , Ementa: Funções reais de uma variável real. Limite e continuidade.
Derivada. Aplicações de derivada. Oferta: primeiro período, semestre par; Cálculo Integral (MATIxxxx) – CR: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Pré-requisito: Cálculo
Diferencial (PRO), Ementa: Integral indefinida. Mudança de variável e integração por partes.
Substituições trigonométricas. Frações parciais. Integral de Riemann e o Teorema Fundamental do
Cálculo. Aplicações da integral. Integrais impróprias. Oferta: segundo período, semestre ímpar;
Fundamentos de Matemática para Química (MATI0069) – CR: 06, C.H. Total: 90h, C.H. Teórica: 75h, C.H. Prática: 15h, Pré-requisito: Cálculo Diferencial (PRO) e Cálculo Integral (PRR),
Ementa: Introdução à álgebra de vetores no plano e no espaço. Equações da reta e do plano. Limite, continuidade e cálculo diferencial de funções reais de várias variáveis reais. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Equações diferenciais ordinárias lineares. Aplicações à química.
Oferta: terceiro período, semestre par. O Prof. Samuel Canevari destacou que o próximo ponto da
pauta discutirá exatamente a mudança do semestre de oferta da disciplina Fundamentos de Matemática para Química, decorrente da incorporação de Cálculo Diferencial (primeiro período) e Cálculo
Integral (segundo período) no currículo futuro da Química. A Prof a. Viviane de Jesus informou que
na última reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Matemática foi feito um desmembramento de ementas de algumas disciplinas, especificando cada item, sem alteração de conteúdo; assim, ela sugeriu que o texto destas ementas seja atualizado conforme última alteração feita pelo
NDE. O Prof. Alan Almeida ressaltou que não houve mudança de conteúdo, apenas detalhamento
das ementas e o Prof. Samuel Canevari informou que a apreciação será baseada na solicitação que
foi feita pelo DQCI. Sem mais, o Presidente pôs em votação o oferta das disciplinas obrigatórias Cálculo Diferencial (MATIxxxx), Cálculo Integral (MATIxxxx) e Fundamentos de Matemática para Química (MATI0069) para o curso de Licenciatura em Química, além dos componentes Laboratório de Cálculo Diferencial (MATIxxxx) e Laboratório de Cálculo Integral
(MATIxxxx). Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão a mudança do semestre de oferta do componente obrigatório Fundamentos de Matemática
para Química (MATI0069), que, segundo proposta do novo PPC do curso de Química, passaria do
segundo período, semestre ímpar, para o terceiro período, semestre par. O Prof. Alan Almeida perguntou se foi avaliado o impacto dessa alteração na oferta do curso de Matemática, uma vez que os
semestres pares costumam ter um carga maior de disciplinas e o Prof. Samuel Canevari informou
que não foi feito um levantamento prévio sobre isso. Mais uma vez o Presidente explicou que a mudança do semestre da oferta desta disciplina se dá pela inserção de dois novos componentes na grade curricular deles e que são pré-requisitos, um obrigatório e outro recomendado, da disciplina Fundamentos de Matemática para Química. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação a mudança do semestre de oferta da disciplina Fundamentos de Matemática para Química do segundo período, semestre ímpar, para o terceiro, semestre par. Aprovado, com votos contrários dos professores Aislan Leal e Alan, que justificou dizendo que diante de uma falta de simulação do acréscimo desse componente no período mais 'sobrecarregado' do DMAI, não tem
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como avaliar o impacto na carga horária do Departamento. Item 5. O Presidente pôs em discussão a mudança de pré-requisito do componente curricular Fundamentos de Matemática para Química, explicando que, segundo memorando no 11/2018/DQCI, passaria de Cálculo I (MATI0017)
para Cálculo Diferencial (PRO) e Cálculo Integral (PRR). O Prof. Samuel Brito observou que tanto
Cálculo Diferencial quanto Cálculo Integral deveriam ser pré-requisitos obrigatórios, uma vez que
eles resultam da divisão do componente Cálculo I e os conteúdos abordados são necessários para
um bom desempenho do aluno na disciplina Fundamentos de Matemática para Química. Assim, o
Presidente pôs em votação duas propostas: a primeira, de manter o Cálculo Diferencial como
pré-requisito obrigatório e o Cálculo Integral como pré-requisito recomendado, sugerido pelo
DQCI, que obteve o voto do Prof. Samuel Canevari, e a segunda, de que tanto Cálculo Diferencial quanto Cálculo Integral sejam pré-requisitos obrigatórios da disciplina Fundamentos
de Matemática para Química, que foi aprovado com os votos dos demais membros do Colegiado. Item 6. O Presidente pôs em discussão a oferta de componentes curriculares optativos para o
curso de Química Licenciatura, explicando que, na proposta do novo Projeto Pedagógico do curso
de Química, as disciplinas Laboratório de Cálculo Diferencial e Laboratório de Cálculo Integral foram colocadas na grade de componentes curriculares optativos e, por isso, solicitaram a garantia de
vagas/oferta destes componentes pelo DMAI; de acordo com o pedido, deverá ser ofertado Laboratório de Cálculo Diferencial (MATIxxxx), CR: 02, C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H.
Prática: 30h, Pré-requisito: - , Ementa: Atividades em classe versando sobre os conteúdos da
disciplina Cálculo Diferencial e suas aplicações no ensino básico, e Laboratório de Cálculo Integral (MATIxxxx), CR: 02, C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito:
Laboratório de Cálculo Diferencial (PRO), Ementa: Exercícios e atividades em classe versando
sobre os conteúdos da disciplina Cálculo Integral. O Prof. Alan Almeida explicou que o Departamento de Matemática de Itabaiana, no seu novo PPC, fracionou o Cálculo I para que haja mais tempo para exercícios; desse modo, não faz sentido os Laboratórios constarem como optativos para o
curso de Química, já que são complementares às disciplinas de Cálculo Diferencial e Cálculo Integral; além disso, no caso de Laboratório de Cálculo Diferencial, que é de primeiro período, não haverá demanda, já que os calouros não têm noção da importância de cursar a disciplina. O Prof. Alejandro Caicedo destacou que as disciplinas teóricas de Cálculo Diferencial e Integral também apresentarão exemplos/exercícios ao longo do curso. O Prof. Alan enfatizou a falta de base dos estudantes que chegam à Universidade e, por isso, a importância de colocar, no mínimo, a disciplina de Laboratório de Cálculo Diferencial como obrigatória, a fim de dar um melhor suporte aos discentes.
Diante do impasse criado e devido à falta de informação sobre a ideia que o Departamento de
Química (DQCI) tem sobre a importância destas disciplinas para o curso deles, o Prof. Samuel Canevari sugeriu retirar o ponto da pauta para que converse com os professores do DQCI a
fim de esclarecer sobre a necessidade da oferta obrigatória, a priori, da disciplina Laboratório
de Cálculo Diferencial, podendo manter Laboratório de Cálculo Integral como optativa. Em
votação, a retirada do ponto foi aprovada por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari
informou que recebeu um e-mail da Presidente do NDE de Matemática comunicando sobre a suges-
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tão de alteração do pré-requisito da disciplina Física III, que passaria de Cálculo Integral para Cálculo Integral de Várias Variáveis. Ele informou que, em conversa com o chefe do Departamento de
Física (DFCI), foi informado que o DFCI não tem interesse nessa mudança devido ao fato destas
duas disciplinas (Física III e Cálculo Integral de Várias Variáveis) ocorrerem no mesmo período. A
sugestão do chefe do DFCI foi que o DMAI solicite a criação de uma nova disciplina para substituir
Física III, que seria ofertada apenas para o curso de Matemática; no entanto, as duas disciplinas (Física III e a nova só para a Matemática) continuariam equivalentes (mesma ementa), apesar de prérequisitos também diferentes. O Prof. Alan Almeida questionou o porquê de não haver uma maior
preocupação com os conteúdos ao invés da prorrogação de semestres e/ou enrijecimento dos cursos
por causa de pré-requisitos. A Profa. Viviane de Jesus informou que também conversou com a chefia do DFCI e percebeu uma grande resistência em alterar o pré-requisito de Física III. Assim, quanto a essa questão, a Prof a. Viviane informou que o NDE de Matemática traria sua decisão para apreciação pelo Colegiado da Matemática. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes.
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao oitavo dia do mês de março de dois mil e dezoito.
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4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 24/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 24 de abril de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 4a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 26/04/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 3a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2018);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.012451/2018-55 (Quebra de Pré-requisito), da discente Adriana Mendonça Santos
Fontes;
4. Apreciação das alterações feitas na proposta de reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Itabaiana;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Alejandro
Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus Alegri (Suplente), Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes (Colaboração científica) e Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Consulta médica). O Prof.
Wagner Ferreira Santos participou como convidado da reunião. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 3a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação
do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.012451/2018-55 (Quebra
de pré-requisito), da discente Adriana Mendonça Santos Fontes. 4. Apreciação das alterações
feitas na proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Itabaiana. 5. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à
reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Apreciação das alterações feitas na resolução das Atividades Complementares do curso de Licenciatura em Matemática”. Os conselheiros concordaram
com a inclusão do ponto na reunião. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 3a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.012451/2018-55 (Quebra de pré-requisito), da discente Adriana Mendonça Santos Fontes. 4. Apreciação das alterações feitas na resolução das Atividades Complementares do curso de Licenciatura em Matemática. 5. Apreciação das alterações feitas na proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Itabaiana. 6. O que ocorrer. Item 1. O Prof.
Samuel Canevari informou que o Departamento de Física de Itabaiana (DFCI) recebeu uma solicitação da AUDINT no dia 16 de abril do corrente ano, onde pedia as seguintes informações/documentos: 1. cópia do Plano Anual de Atividades do Colegiado, referente ao exercício de 2017 (2017.1 e
2017.2, se for o caso), 2. cópia do relatório anual de atividades do Colegiado, referente ao exercício
de 2017, 3. cópia das atas de reunião realizadas pelo Colegiado no exercício de 2017, 4. cópia dos
relatórios analíticos do desempenho acadêmico dos estudantes dos cursos vinculados ao Departamento/Colegiado, referentes aos períodos acadêmicos 2015-2017, 5. cópia do regimento/regulamento (ou documento equivalente) do Departamento/Colegiado, 6. Indicação das disciplinas ofertadas
em períodos especiais nos exercícios 2015-2017, indicando o número de vagas ofertadas, alunos
matriculados e alunos concludentes aprovados, 7. cópia dos relatórios ou outro expediente sobre
análise e circunstâncias que impedem o atingimento dos objetivos do curso e do plano de ensino. O
prazo dado para atendimento do pedido foi até o dia 19 de abril. O Prof. Samuel Canevari chamou a
atenção que todos estes pontos estão regulamentados nas Normas Acadêmicas (Resolução no
14/2015/CONEPE) e fazem parte das competências do Colegiado de curso e, por isso, devem estar
arquivadas no Departamento. Assim, ele informou que nas próximas reuniões do Colegiado pautará
estas questões, a fim de cumprir as normas da instituição. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018. Após modificação sugerida, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari deu início à
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196

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação das alterações feitas na proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Itabaiana.
Data: 26/04/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

apreciação do parecer do processo 23113.012451/2018-55 (Quebra de Pré-requisito), da aluna
Adriana Mendonça Santos Fontes, fazendo a leitura do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus. Foi
relatado que a discente solicitou a quebra do pré-requisito para cursar a disciplina Estruturas
Algébricas II (MATI0033), que, no caso, seria a disciplina Estruturas Algébricas I (MATI0032),
alegando que precisa se formar até o semestre 2018.2 e, como a disciplina é anual, sem a quebra de
pré-requisito não seria possível concluir o curso a tempo. No entanto, o relator entendeu que é
totalmente inviável cursar MATI0033 sem ter concluído Estruturas Algébricas I, pois, esta última,
tem conteúdos extremamente necessários para dar andamento ao componente Estruturas Algébricas
II; assim, o Prof. Éder emitiu parecer desfavorável à quebra de pré-requisito solicitada. Em
votação, o parecer emitido pelo Prof. Éder foi aprovado por unanimidade. Item 4. Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão as alterações propostas na resolução que
regulamenta as Atividades Complementares do curso de Matemática. A Prof a. Teresa Cristina,
Presidente do Núcleo Docente Estrurante (NDE), explicou que dentre as solicitações feitas pelo
DEAPE no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Matemática estava a de adequação das normas
de Atividades Complementares às Normas Acadêmicas (Resolução n o 14/2015/CONEPE). Ela
explicou que as atividades que já estavam estabelecidas na Resolução n o 58/2010/CONEPE foram
mantidas e outras acrescentadas ao texto de acordo com as especificidades do curso. O Prof. Samuel
Canevari ressaltou que tanto a proposta de alteração nas regras de Atividades Complementares
quanto as alteração no PPC foram enviadas à todos os docentes do Departamento no dia 27 de
março de 2018 para apreciação. O Prof. Mateus Alegri destacou que não constava na tabela de
horas atribuídas por atividade complementar a questão da monitoria voluntária nos laboratórios do
DMAI (LABMAT e LEPEM) e gostaria de saber como isso seria contabilizado. Não observando a
ligação com itens já propostos na resolução alterada, o Prof. Éder Mateus sugeriu acrescentar um
item específico 'Monitoria de Laboratórios do DMAI (LABMAT e LEPEM)' para deixar claro essa
participação e evitar equívocos na hora de contabilizar horas; os conselheiros concordaram e o item
foi inserido com a limitação de atribuir até 75 horas anuais por participação. Após apresentação e
sugestões, o Presidente pôs em votação a proposta de resolução de Atividades
Complementares do curso de Matemática com as devidas alterações. Aprovado por
unanimidade. Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em discussão as alterações feitas na proposta
de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática de Itabaiana, fazendo um breve histórico da tramitação deste processo de reformulação, chegando até a recomendação de alterações feita pelo DEAPE. Sendo assim, o que foi apreciado nesta reunião foram as
alterações feitas pelo NDE no PPC, tanto por sugestão do DEAPE como por iniciativa do próprio
Núcleo. O Prof. Samuel Canevari apresentou o Projeto, que foi enviado a todos do Departamento
com antecedência, e sugeriu que a apreciação fosse feita capítulo por capítulo; como ninguém emitiu outra sugestão, a apreciação prosseguiu dessa maneira por aprovação da maioria dos conselheiros, após votação, destacando voto contrário do Prof. Alan Almeida. Iniciou-se a apreciação pelo Capítulo I, Apresentação e Justificativa, onde a Profa. Viviane de Jesus explicou que a mudança ocorreu na nomenclatura das áreas, antes definidas como Matemática, Educação Matemática
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e áreas afins, e que passou a ser Matemática, Formação Pedagógica e áreas afins, com a finalidade
de se adequar ao que diz o Conselho Nacional de Educação; destacou que essa alteração também foi
feita mais adiante no texto. Sem discussão, a alteração foi posta em votação e foi aprovada por
unanimidade. No Capítulo II, Objetivos do curso (Gerais e Específicos), nada foi modificado. No
Capítulo III, Perfil do profissional egresso, houve o acréscimo do item 'A formação de cidadãos
com visão ética, científica e cultural, respeitando as diversidades étnico-raciais, de gênero, sexual e
religiosa' a fim de se adequar com um dos objetivos específicos do curso. Em votação, a inserção
do item foi aprovada por unanimidade. No Capítulo IV, Competências e Habilidades, não houve
alteração. No Capítulo V, Orientação pedagógica, ficou sob responsabilidade do Colegiado do curso
a orientação pedagógica dos discentes, que antes estava à cargo do Núcleo Docente Estruturante. A
mudança foi necessária para seguir o que normatiza as normas acadêmicas, que diz que compete ao
Colegiado de curso a orientação pedagógica. O Prof. Samuel Canevari enfatizou iniciativas de outros Departamentos que aproveitam o espaço da Semana Acadêmico-Cultural da UFS para realizar
workshops de seus cursos, onde também promovem a orientação pedagógica através do Colegiado.
A mudança foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. O Capítulo VI, Número de
vagas, e o Capítulo VII, Carga horária, não foram alterados. No Capítulo VIII, Prazos, que antes
constava quatro semestres letivos como prazo mínimo para o aluno integralizar o curso, houve substituição por seis semestres, conforme orientação do DEAPE. Em votação, aprovado por unanimidade. Os Capítulos IX, Metodologia e X, Sistema de avaliação, não sofreram ajustes. No Capítulo
XI, Estrutura Curricular, a Profa. Viviane voltou a destacar a mudança na nomenclatura das áreas,
descrita no Capítulo I e, além disso, houve adaptação do número mínimo de semestres para integralização do curso, de quatro para seis, e o mínimo de horas recomendadas por semestre para conseguir concluir o curso em tempo hábil. Ela ressaltou no Quadro 1 deste capítulo que os códigos de algumas disciplinas, antes alterados, retornaram aos códigos já estabelecidos, pois, após consulta ao
DEAPE, o NDE foi informado que a troca só era necessária caso mudasse a carga horária total e/ou
o nome da disciplina. Houve mudança de pré-requisitos em alguns componentes curriculares, como
Análise na Reta (antes Cálculo Integral e agora Sequências e Séries), Física 1 (antes Cálculo Diferencial e agora Cálculo Integral – PRO), Matemática para ensino Fundamental (antes Fundamentos
de Matemática e agora Teoria de Anéis – PRO), Sequências e Séries (Equações Diferenciais Ordinárias como obrigatória ao invés de recomendada), Matemática para o Ensino Médio III (antes Fundamentos de Matemática e agora Álgebra Linear I). Os laboratórios foram descritos como disciplinas e não mais como Atividades Acadêmicas Específicas. No item 11.1, Currículo Padrão, houve
uma alteração na carga horária do segundo período, pois foi retirada a sugestão de optativa que havia; nesse item, apenas as disciplinas obrigatórias foram listadas por semestre. As Matemáticas para
o Ensino Médio I, II e III voltaram um semestre, dentro destas alterações, para que o aluno, no último período do curso consiga realizar o Estágio Supervisionado com todas estas disciplinas finalizadas. O Prof. Wagner Ferreira, professor convidado, recomendou que inclua-se como pré-requisito
obrigatório da disciplina Cálculo Numérico I o Cálculo Diferencial, diante dos conteúdos exigidos
pela disciplina, ao invés de Cálculo Integral como pré-requisito recomendado. A sugestão foi posta
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em votação, colocando como pré-requisitos obrigatórios da disciplina Cálculo Numérico I os
componentes Introdução à Ciência da Computação e Cálculo Diferencial, retirando Cálculo
Integral como recomendado. Aprovado por unanimidade. Em torno da disciplina Matemática
para o Ensino Médio I, que foi apresentada com pré-requisito obrigatório Cálculo Integral, gerou-se
toda uma discussão sobre qual seria o melhor pré-requisito e, após debate, o Prof. Alejandro Caicedo sugeriu que fossem colocados como pré-requisitos obrigatórios os componentes curriculares
Fundamentos de Matemática e Cálculo Diferencial e o Prof. Samuel Brito sugeriu manter Cálculo
Integral e adicionar Fundamentos de Matemática, ambas obrigatórias. Em votação, a primeira
proposta (Fundamentos de Matemática e Cálculo Diferencial) obteve um voto e a segunda
(Fundamentos de Matemática e Cálculo Integral) obteve os votos dos demais conselheiros. Outra correção é que os Estágios Supervisionados são atividades acadêmicas específicas e não contabilizam créditos, apesar de contabilizar carga horária. Além disso, o componente Cálculo Complexo I
foi transferido do sétimo para o oitavo período, a fim de equilibrar a carga horária dos semestres.
Outra mudança foi com relação à distribuição das horas das disciplinas de caráter prático, questionadas pelo DEAPE devido às ementas apresentadas; a Prof a. Teresa Cristina informou que as ementas das disciplinas práticas foram modificadas com o intuito de atender às exigências feitas pelo
DEAPE, além de haver a inclusão da disciplina Laboratório de Equações Diferenciais Ordinárias,
com manutenção das demais disciplinas práticas. O Prof. Alejandro observou que o texto referente
às Atividades Complementares no PPC precisava ser corrigido de acordo com o que foi aprovado
no item anterior desta reunião e a mudança foi feita. Outra mudança feita no Projeto foi a adição das
disciplinas Ensino de Álgebra, Ensino de Geometria e Ensino de Aritmética, mantendo apenas uma
disciplina Tópicos de Ensino de Matemática. O Prof. Alejandro questionou o porquê de apenas
uma delas ter pré-requisito (Ensino de Geometria), sugerindo que as demais também tivessem e a
Profa. Teresa explicou que havia a intenção de permitir que os alunos da Pedagogia pudessem se
matricular nelas. Diante do impasse de inclusão ou não de pré-requisitos nestas disciplinas de ensino, o Prof. Alan Almeida perguntou se os conselheiros leram o PPC que foi encaminhado com antecedência para seus respectivos e-mails, pois a apreciação seria mais eficiente se as sugestões fossem
colocadas diretamente ao invés de ir verificando item por item, enfatizando a necessidade de um relator numa matéria tão importante. Nesse momento, o Prof. Samuel Canevari sugeriu suspender a
discussão deste ponto, devido ao desgaste de uma reunião longa, e retomá-la a partir das questões
levantadas sobre este capítulo. O Prof. Alejandro observou que algumas disciplinas tiveram suas
ementas desmembradas, o que não foi verificado em outras e sugeriu que esse destrinchamento
acontecesse também em outras ementas e a Prof a. Viviane explicou que o NDE fez esse trabalho nas
disciplinas possíveis para o grupo e, por isso, enviou o Projeto para todos os docentes a fim de que
eles pudessem contribuir com as modificações que achassem necessárias. O Prof. Samuel Canevari manteve sua postura de suspender este ponto e que os conselheiros trouxessem no próximo
encontro sua sugestões prontas para que a apreciação ocorra de maneira eficiente; em votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O Prof. Éder Mateus solicitou que o arquivo que foi alterado durante a reunião fosse encaminhado para os membros do Colegiado. Para fi-
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199

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação das alterações feitas na proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Itabaiana.
Data: 26/04/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

nalizar a apreciação deste Capítulo, o Presidente informou que seria analisado apenas a disposição
das disciplinas nos semestres, enquanto que a questão de pré-requisito seria discutida junto com as
ementas posteriormente; caso haja alterações futuras, o texto deste capítulo será ajustado. Assim, foi
posto em votação o Capítulo XI, Estrutura curricular, considerando apenas a disposição dos
componentes curriculares nos períodos, sem análise da questão dos pré-requisitos. Aprovado
por unanimidade. Na próxima reunião do Colegiado, a apreciação começará a partir do Capítulo
XII, Estágio Supervisionado. Item 6. O Prof. Samuel Canevari informou que as inclusões no semestre 2018.1 foram feitas com base em decisão tomada pelo Conselho Departamental no ano de
2013, na qual seriam inclusos alunos até o limite de vagas e, além disso, apenas casos excepcionais,
como formandos. No entanto, ele recebeu solicitações de alguns professores para que incluísse alunos em suas respectivas turmas, quebrando o que foi normatizado pelo próprio Departamento. A
fim de evitar possíveis problemas, o Prof. Éder Mateus sugeriu seguir a regra; caso o Departamento
entenda que ela precise ser revista, aí abre-se uma nova discussão numa próxima reunião. Além disso, o Presidente informou que recebeu um e-mail de uma aluna do curso de Ciências Contábeis, Patrícia Barbosa de Lima Santos, que está matriculada nas últimas disciplinas do seu curso, com exceção de Matemática Financeira, conforme histórico atualizado anexo ao e-mail; no período de inclusão, o histórico apresentado pela discente estava desatualizado e, por isso, a inclusão foi negada.
Assim, ele pediu orientação aos conselheiros e o Prof. Éder sugeriu que ele faça a inclusão ad referendum, já que o caso se encaixa na regra do Departamento para inclusões. O Prof. Alan Almeida
destacou que a contextualização feita pelo Prof. Samuel Canevari no início da reunião foi incompleta, já que essa proposta de reformulação vem sendo trabalhada desde 2010, com o intuito de alterar
as disciplinas de modo a torná-las mais leves e se ter tempo extra para trabalhar com exercícios, devido ao baixo nível de conhecimento dos estudantes que estão ingressando na Universidade atualmente e para contabilizar as cargas horárias nos PADs dos docentes. E, diante do longo tempo de
trabalho com esta questão, ele ressaltou que o método utilizado na condução deste projeto foi ineficiente, destacando que sempre sugeriu aos chefes anteriores que colocasse alguém à frente desse
PPC. Ele também agradeceu às professoras Viviane de Jesus e Teresa Cristina pelo comprometimento e seriedade na condução das alterações propostas recentemente pelo DEAPE. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada
em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezoito.
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5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 08/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 08 de maio de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 5a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 10/05/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 4a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2018);
3. Apreciação das alterações feitas na proposta de reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática de Itabaiana (continuação);
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alejandro
Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus
Lisboa Aquino. Ausente, com justificativa, Alan Almeida Santos (emergência médica). Ausente,
sem justificativa, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 4a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação das alterações feitas na proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Matemática de Itabaiana (continuação). 4. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foi preciso alterar o coordenador do PIBID, já que o Prof. Wagner
Ferreira, escolhido em reunião anterior, não preencheu os requisitos exigidos no edital; por isso,
enviou e-mail para todos os docentes do DMAI perguntando se alguém estaria interessado em assumir a coordenação e a Profa. Teresa Cristina foi a única que se manifestou e, sendo assim, a chefia
indicou o nome da professora para os responsáveis pela coordenação geral do PIBID na UFS. Informou também que recebeu memorando da Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica
(COPAC) com os índices de aprovações, reprovações e trancamentos das disciplina do curso de
Matemática referentes aos semestres 2017.1 e 2017.2, destacando as disciplinas com aprovação
abaixo de 20%, dentre elas Cálculo I, Fundamentos de Matemática e Geometria Euclidiana Plana.
Informou ainda que, baseado nos índices de todos os cursos da UFS apresentados pela COPAC, a
Universidade está elaborando um Plano Integrado de Melhorias de Desempenho Acadêmico, cujo
esboço foi encaminhado aos docentes para que apreciem e encaminhem suas considerações para
chefia até o final de maio, para posterior envio ao Centro. O Presidente também informou que acontecerá o II Fórum Permanente dos Bacharelados e IV Fórum Permanente das Licenciaturas, realizado online e com início previsto para junho de 2018, sendo debatido um tema diferente a cada mês e
com previsão de término em novembro de 2018. Informou ainda que participou de reunião do Colegiado do Departamento de Química de Itabaiana (DQCI), como convidado, a fim de explicar as discussões que aconteceram no Colegiado e Conselho do curso de Matemática acerca da disciplina
Fundamentos de Matemática para Química e outros componentes curriculares; ele explicou que o
Colegiado do DQCI, diante das deliberações dos Conselhos da Matemática, optou por ofertar Cálculo I (1o período) e Fundamentos de Matemática para Química (2 o período) para seus alunos ao invés de Cálculo Diferencial (1o período), Cálculo Integral (2o período) e Fundamentos de Matemática
para Química (3o período) e, mantiveram também, a ideia de ofertar como optativas os Laboratórios
de Cálculo Diferencial e Integral. Informou que houve uma alteração na data da X OCMEA, que
antes aconteceria nos dias 05 e 06 de junho, passando para os dias 06 e 07 de junho, em virtude da
realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) no dia 05; ele
destacou que manteve-se a suspensão das aulas nos três turnos no dia 06 e nos turnos da manhã e
tarde no dia 07. O Prof. Samuel Canevari destacou que saiu o resultado da seleção de monitores
para o Departamento de Matemática para os semestres 2018.1 e 2018.2, no qual foram selecionados
os discentes Denisson Santos (Fundamentos de Matemática – orientador Arlúcio da Cruz), Gerôni-
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mo Carvalho (Cálculo II – orientador Mateus Alegri), Danilo Mendonça e Leandro Oliveira (Cálculo I – orientador Alejandro Caicedo) e Romário de Jesus (Vetores e Geometria Analítica – orientador Alan Almeida); com este resultado, ele solicitou aos orientadores que instruam os monitores a
fazer um controle de atendimentos a fim de saber a quantidade de alunos que procuram pela monitoria e ter dados que embasem a necessidade de existência de monitores. Ele informou que o concurso para professor substituto do DMAI (Edital n o 012/2018) estava previsto para acontecer no dia
16 de maio e havia cinco candidatos inscritos. Informou também que no dia 15 de junho acontecerá
a festa junina do Campus de Itabaiana, das 18h às 23h, sem interrupção das aulas. Nos dias 20, 21 e
22 de julho ocorrerá, no Shopping Peixoto, atividades comemorativas aos 50 anos da UFS e no dia
19 de agosto acontecerá a Corrida UFS, às 07h. Haverá ainda uma homenagem aos ex-diretores do
Campus de Itabaiana no dia 17 de agosto, às 14h. O Presidente informou que a discente Flávia Santos entregou um requerimento na secretaria do DMAI solicitando uma reanálise do seu pedido de
abertura de turma de ensino individual da disciplina Álgebra Linear I para o semestre 2018.1, já que
o mesmo foi negado em reunião Departamental; no entanto, como no requerimento não havia nenhum dado novo que justificasse uma reanálise, o Prof. Samuel Canevari voltou a negar a solicita ção. Por fim, ele informou que o sistema está aberto para preenchimento dos Programas de Atividade Docente (PADs) 2018.1, sendo o prazo para preenchimento dos mesmos até o dia 31 de maio e o
período de homologação pelo Conselho seria de 2 a 18 de maio. A Prof a. Viviane de Jesus informou
que está verificando a possibilidade de a Semana da Matemática ocorrer concomitantemente com a
Semana Acadêmico-Cultural da UFS em 2018 a fim de evitar a suspensão de aulas devido aos eventos por duas semanas. O Prof. Éder Mateus informou que os certificados da Semana de Matemática
de 2017 estão saindo errados no SIGAA e, por isso, a coordenação do evento pensou na possibilidade de os confeccionarem manualmente. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 4ª
Reunião Ordinária do Colegiado de 2018. Após modificação sugerida, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão as alterações
feitas na proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática de Itabaiana, explicando que daria prosseguimento à análise que iniciou na 4 a Reunião ordinária do Colegiado de Matemática. Antes de reiniciar a apreciação, ele relembrou que ficou como
tarefa para os conselheiros a leitura da proposta e, caso necessário, apresentassem suas sugestões de
alteração; sendo assim, a análise começou a partir do Capítulo XII, Estágio Supervisionado, com a
Profa. Teresa Cristina explicando que várias mudanças foram feitas a fim de atender as recomendações do DEAPE, dentre elas, a de que os estágios passam do status de disciplinas para Atividades
Acadêmicas Específica, com o intuito de se adequar às Normas de Estágio da instituição, e também
houve redução da quantidade de horas que poderiam ser aproveitadas. A professora agradeceu a
contribuição dos colegas de Departamento pelas sugestões feitas no Projeto Pedagógico. Sem mais
modificações, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação as alterações feitas no Capítulo XII,
que versa sobre o Estágio Supervisionado para o curso de Matemática. Aprovado por unanimidade. No Capítulo XIII, que abrange as Práticas de Pesquisa I e II, também houve alteração, por
recomendação do DEAPE, a fim incluir as normas de trabalho de conclusão de curso (TCC). O
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Prof. Samuel Brito questionou o quantitativo de horas exigidos para estas disciplinas, já que alguns
alunos que trabalham com iniciação científica ou estudos dirigidos poderiam estar aptos a pegar a
Prática de Pesquisa I no meio do curso, pelo menos, mas com o quantitativo de horas apresentado
eles ficariam impedidos de se matricular. A Prof a. Teresa explicou que a ideia destas disciplinas valem tanto para projetos da área de Educação Matemática quanto para a de Matemática; assim, como
a área de Matemática não exige a elaboração de um projeto para desenvolver determinada pesquisa,
o que é diferente na área de Educação Matemática, ela sugeriu que os professores da Matemática
solicitem quebra de pré-requisito ao Colegiado para que seus alunos se matriculem diretamente na
disciplina Prática de Pesquisa II. Outra dúvida do Prof. Samuel Brito foi com relação a contagem de
créditos para os alunos nas Práticas de Pesquisa e a Prof a. Viviane de Jesus explicou que estas disciplinas entrarão como carga horária, já que serão consideradas Atividades Acadêmicas Específicas.
Outro questionamento foi com relação à quantidade de horas (1 hora) destinadas para orientação de
alunos nestas Atividades e o Prof. Samuel Brito sugeriu, juntamente com outros conselheiros, que
no texto constasse até duas horas de orientação por aluno e a Prof a. Teresa explicou que a ideia foi
seguir o padrão de outros cursos em várias Universidades, que adotam uma hora para orientação;
além disso, a inserção destas Atividades no SIGAA constará como se fossem disciplinas, conforme
informação do DEAPE e, portanto, manter uma hora para orientação com a possibilidade de dobrar
a carga horária no preenchimento dos PADs já seria razoável. Com essa explicação, os conselheiros
concordaram manter uma hora para atendimento nas Práticas de Pesquisa I e II. Após discussão, o
Prof. Samuel Canevari pôs em votação o Capítulo XIII, Práticas de Pesquisa I e II, com as alterações apresentadas. Aprovado por unanimidade. No Capítulo XIV, Corpo Docente, houve
atualização de dados apenas, assim como no Capítulo XV, Estrutura necessária ao funcionamento
do curso, que foi aprovado por unanimidade. No Capítulo XVI, Ementário, o Prof. Samuel Brito
chamou a atenção para os pré-requisitos obrigatórios da disciplina Cálculo Numérico I, que constava Introdução à Ciência da Computação (ICC) e Cálculo Diferencial, e ele sugeriu que ficasse apenas ICC, já que Cálculo Diferencial também é pré-requisito de ICC e assim foi feito. O Prof. Samu el Canevari questionou o pré-requisito e a ementa da disciplina Matemática para o Ensino Fundamental, pois ele não achava necessário a exigência de cursar Teoria de Anéis para cursar Fundamental e, além disso, poderia haver uma maior retenção de alunos devido a este pré-requisito. Com
relação à ementa, ele criticou a parte de critérios de divisibilidade, que seria abordado também em
Estruturas Algébricas. Após posicionamentos favoráveis à manutenção dos critérios de divisibilidade na ementa de Matemática para o Ensino Fundamental, o Prof. Samuel Canevari se convenceu e
voltou a questionar apenas o pré-requisito. O Prof. Éder Mateus defendeu que mantendo Teoria de
Anéis como pré-requisito deste componente, o aluno chegaria mais embasado para cursá-lo. Após
discussão, duas propostas surgiram: a primeira, que foi de ter como pré-requisito da disciplina Matemática para o Ensino Fundamental o componente Fundamentos de Matemática, apenas, que obteve três votos, e a segunda, que foi de manter como pré-requisito o componente
Teoria de Anéis, que obteve seis votos. O Prof. Samuel Canevari também levantou a questão da
disciplina Análise na Reta, com relação à cadeia de pré-requisitos existentes em semestres anterio-
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res e o fato de ser uma disciplina anual, com alto índice de reprovação e alojada no final do curso;
alguns conselheiros ressaltaram que a sequência apresentada seria a ideal para um bom desempenho
do alunado. O Prof. Éder sugeriu uma mudança na ementa da disciplina Análise na Reta, com a retirada do conteúdo 'Estudo Analítico da Função Logarítmica' e inserção do 'Teorema Fundamental do
cálculo e aplicações' e os conselheiros concordaram. A Prof a. Teresa solicitou a retirada de duas referências bibliográficas sugeridas para o componentes curricular optativo Ensino de Aritmética,
transferindo-as para as referências complementares, já que tratam da área de Matemática somente;
todos os conselheiros concordaram com a alteração. Com relação à disciplina Ensino de Álgebra,
que em reunião anterior discutiu-se sobre ter ou não pré-requisito, o Prof. Éder explicou que, na sua
concepção, por se tratar de uma disciplina que estará voltada para como ensinar Álgebra no ensino
básico, ela não deveria exigir nenhum pré-requisito, assim como os componentes Ensino de Geometria e Ensino de Aritmética, que seguem o mesmo padrão; além disso, destacou que seria interessante que os estudantes do curso de Pedagogia se matriculassem nestas disciplinas para um melhor preparo profissional. Desse modo, as disciplinas Ensino de Aritmética, Ensino de Álgebra e Ensino de
Geometria ficaram sem pré-requisito com a aprovação de todos os conselheiros. O Prof. Samuel Canevari sugeriu alterações na ementa da disciplina Ensino de Geometria a fim de deixá-la mais coerente com a proposta apresentada para elas, sendo consenso entre os presentes. O Prof. Alejandro
Caicedo questionou o motivo de não ter tido um detalhamento das ementas das disciplinas da área
de Álgebra, por exemplo, já que outras tiveram um destrinchamento de suas ementas, e sugeriu que
todas as ementas de todas as disciplinas fossem destrinchadas. O Prof. Éder explicou que, inicialmente, alguns detalhamentos foram para evitar equívocos de interpretação e supressão de conteúdos importantes que devem ser obrigatoriamente ministrados, principalmente quando professores
substitutos assumem estas disciplinas. A Profa. Viviane complementou informando que o modelo de
detalhamento acabou sendo seguido pra outros componentes também. O Prof. Samuel Canevari se
manifestou dizendo que não concordava com nenhum detalhamento feito, devendo a ementa ser sucinta, e o detalhamento ser feito no programa da disciplina. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o Capítulo XVI, com as ementas e os pré-requisitos de todas as disciplinas
que serão ofertadas pelo Departamento de Matemática de Itabaiana. Aprovado, com voto
contra do Prof. Samuel Canevari. Foi apreciado o Capítulo XVII, Regras de transição e Tabelas
de equivalências, no qual a Profa. Viviane informou que foi acrescentada a disciplina Geometria Euclidiana Plana que equivale a Geometria Euclidiana Plana mais o Seminário de Geometrias Euclidiana Plana, as disciplinas do curso de Física e Pedagogia que são ofertadas para o curso de Matemática e a retirada do Estágio Supervisionado. Após explicação, foi posto em votação o Capítulo
XVII, que foi aprovado por unanimidade. Por sugestão do Prof. Éder, foi posto em votação todas as alterações feitas na nova proposta do Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Matemática. Aprovado, com voto contrário do Prof. Samuel Canevari. Por fim, o Presidente pôs em discussão a Departamentalização do curso (anexo ao PPC), explicando ser uma cópia de informações
já apreciadas na proposta do Projeto Pedagógico; assim, estaria automaticamente aprovada. Item 4.
Não houve o que ocorrer. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente
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ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito.
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6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 11/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 11 de junho de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 6a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 14/06/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 5a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Indicação de um membro do Colegiado para participar da seleção de alunos para o
Programa de Residência Pedagógica;
4. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.000479/2017-69 (Atividades Complementares), do discente Ítalo Renê Lima dos Santos;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.020082/2018-74 (Atividades Complementares), do discente Danilo Mendonça Barrêto;
6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.020096/2018-98 (Atividades Complementares), do discente Adenilson do Nascimento Cruz;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo
23113.020274/2018-81 (Atividades Complementares), do discente Romário de Jesus;
8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.022414/2018-55 (Atividades Complementares), da discente Thayse de Fátima Oliveira
Santos;
9. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de Itabaiana
(Memorando no 28/2018/DFCI);
10. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Química de Itabaiana
(Memorando no 40/2018/DQCI);

11. O que ocorrer.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 14/06
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CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Indicação de um membro do Colegiado para participar da seleção de alunos para
o Programa de Residência Pedagógica.
Data: 14/06/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Samuel Brito Silva, Teresa Cristina
Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Cyntian Verônica dos
Santos - Representante discente (Atividades acadêmicas) e Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Participação em Projeto de extensão). Ausentes, sem justificativa, Alejandro Caicedo
Roque. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 5a Reunião Ordinária do Colegiado do
curso de Matemática (2018). 3. Indicação de um membro do Colegiado para participar da seleção de alunos para o Programa de Residência Pedagógica. 4. Apreciação do parecer emitido
pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.000479/2017-69 (Atividades Complementares), do discente Ítalo Renê Lima dos Santos. 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ais lan Leal sobre o processo 23113.020082/2018-74 (Atividades Complementares), do discente
Danilo Mendonça Barrêto. 6. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.020096/2018-98 (Atividades Complementares), do discente Adenilson do
Nascimento Cruz. 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo
23113.020274/2018-81 (Atividades Complementares), do discente Romário de Jesus. 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.022414/2018-55
(Atividades Complementares), da discente Thayse de Fátima Oliveira Santos. 9. Anuência de
oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de Itabaiana (Memorando n o
28/2018/DFCI). 10. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Química de Itabaiana (Memorando no 40/2018/DQCI). 11. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o
senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.020261/2018-10 (Atividades Complementares), do discente Leandro Oliveira Ferreira” e retirada do ponto “Anuência de oferta de
disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de Itabaiana (Memorando n o 28/2018/DFCI)”,
devido informações inconsistentes repassadas pelo Departamento de Física ao Departamento de
Matemática. Os conselheiros concordaram com a inclusão do ponto na reunião, assim como com a
retirada do outro ponto. Desse modo, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da
Ata da 5a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Indicação de um
membro do Colegiado para participar da seleção de alunos para o Programa de Residência
Pedagógica. 4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo
23113.000479/2017-69 (Atividades Complementares), do discente Ítalo Renê Lima dos Santos.
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo 23113.020082/201874 (Atividades Complementares), do discente Danilo Mendonça Barrêto. 6. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.020096/2018-98 (Atividades
Complementares), do discente Adenilson do Nascimento Cruz. 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.020274/2018-81 (Atividades Complementares), do discente Romário de Jesus. 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro
Caicedo sobre o processo 23113.022414/2018-55 (Atividades Complementares), da discente
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Thayse de Fátima Oliveira Santos. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro
Caicedo sobre o processo 23113.020261/2018-10 (Atividades Complementares), do discente
Leandro Oliveira Ferreira. 10. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura
em Química de Itabaiana (Memorando n o 40/2018/DQCI). 11. O que ocorrer. Item 1. O Prof.
Samuel Canevari informou que, devido à quantidade de pontos de pauta existentes para apreciação
nesta reunião, o e-mail solicitando sugestões de pontos não foi enviado. Informou também que as
alterações feitas no novo Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Matemática foram apreciadas nas
duas últimas reuniões do Colegiado e o processo ainda está no DMAI aguardando as anuências de
disciplinas de outros Departamentos (Física e Educação) e a formatação do PPC em esquema de
Resolução por parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE); desse modo, assim que as pendências
forem sanadas, a chefia do DMAI encaminhará o processo do PPC ao DEAPE. Informou ainda que
enviou e-mail sobre o Plano Integral de Melhoria Acadêmica da UFS informando que foi prorrogado o prazo para envio de sugestões por parte dos docentes, estendido até 15 de junho de 2018. Ele
informou que o Departamento de Matemática de Itabaiana foi contemplado com 30 bolsas, 24 remuneradas e 6 voluntárias, do PIBID e também do Programa de Residência Pedagógica; assim, com
os dois Programas, o Departamento conta com 48 bolsas remuneradas e 12 voluntárias para distribuir entre os alunos selecionados. Informou também que começou a organizar a oferta 2018.2 e que
pretende pautá-la na próxima reunião do Colegiado para apreciação; assim, solicitou que, se alguém
tem a intenção de ministrar alguma disciplina optativa, encaminhe a proposta para ele até o dia 30
de junho. Ainda com relação à oferta, ele informou que encaminhou memorando aos Departamentos que precisam de disciplinas da Matemática solicitando que eles informem a demanda de seus
respectivos cursos para retidos neste semestre, além de informar que será apreciada a necessidade
da oferta de disciplinas para retidos do curso de Matemática e prováveis formandos 2018.2. Por fim,
informou que na última reunião da Coordenação de Cursos do Centro foi discutido sobre as atividades da Semana Acadêmica-Cultural (SEMAC) da UFS em 2018 e ressaltou que os informou sobre a
possibilidade de realizar a Semana da Matemática concomitantemente com a SEMAC e, além disso,
da possibilidade de realizar atividades de orientação pedagógica para alunos do curso de Matemática dentro desta semana. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por
unanimidade. Item 3. O senhor Presidente pôs em discussão a indicação de um membro do Colegiado do curso de Matemática para participar do processo de seleção de alunos para o Programa de
Residência Pedagógica, explicando que, segundo o edital de seleção, a mesma deverá ser conduzida
por uma Comissão formada pelo docente coordenador de área e um representante do Colegiado do
curso. A Profa. Viviane de Jesus informou que o Prof. Rafael Neves, coordenador da Residência Pedagógica do DMAI, a convidou para fazer parte da Comissão e ela aceitou participar. Sem mais interessados, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o nome da Prof a. Viviane para compor,
juntamente com o Prof. Rafael, a Comissão de seleção de discentes para o Programa de Residência Pedagógica do curso. Aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente
iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.000479/2017-69 (Atividades Complementares),
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do discente Ítalo Renê Lima dos Santos, passando a palavra para a Prof a. Teresa Cristina. Ela explicou que o discente ingressou na UFS em 2013, no curso de Física Licenciatura, passando para o
curso de Licenciatura em Matemática em 2016; no entanto, desde 2014, conforme histórico anexado ao processo (folhas 10 e 11), ele cursou disciplinas da Matemática com aprovação em todas elas,
além de participar de eventos ligados à Matemática e Educação Matemática. Assim, a docente relatou que o aluno computou, no total, 247 horas, emitindo parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do
discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Teresa foi aprovado
por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari deu início à apreciação do processo 23113.020082/2018-74 (Atividades Complementares), do discente Danilo Mendonça Barrêto.
No entanto, como o parecerista, o Prof. Aislan Leal, não havia chegado e nem anexou o parecer ao
processo, o Presidente sugeriu a retirada do ponto da pauta. Os conselheiros concordaram e o ponto
foi retirado. Item 6. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo
23113.020096/2018-98 (Atividades Complementares), do discente Adenilson do Nascimento Cruz,
passando a palavra para a Profa. Viviane de Jesus. Com a palavra, a docente relatou que o aluno
computou, no total, 215 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210
horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Profa. Viviane foi aprovado por
unanimidade. Item 7. O Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo
23113.020274/2018-81 (Atividades Complementares), do discente Romário de Jesus, passando a
palavra para o Prof. Samuel Brito. Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total,
253 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades
complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito foi aprovado por unanimidade.
Item 8. O senhor Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.022414/2018-55
(Atividades Complementares), da discente Thayse de Fátima Oliveira Santos, fazendo a leitura do
mesmo, que foi emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo. Segundo o relato, a aluna computou, no total,
662 horas; assim, foi emitido parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente. Em votação, o
parecer emitido pelo Prof. Alejandro foi aprovado por unanimidade. Item 9. O Prof. Samuel
Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.020261/2018-10 (Atividades Complementares), do discente Leandro Oliveira Ferreira, fazendo a leitura do mesmo, que foi emitido pelo
Prof. Alejandro Caicedo. De acordo com o relato, o aluno computou, no total, 333 horas; assim, ele
emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares,
com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o
parecer emitido pelo Prof. Alejandro foi aprovado por unanimidade. Item 10. O senhor Presidente pôs em discussão a solicitação de anuência da oferta de disciplinas feita pelo Departamento
de Química de Itabaiana (DQCI) através do Memorando no 40/2018/DQCI. Ele explicou que após
encaminhamento de sugestões feitas pelos conselheiros do Colegiado e Conselho do DMAI a res-
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peito da oferta das disciplinas obrigatórias Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Fundamentos de
Matemática para Química e das optativas Laboratórios de Cálculo Diferencial e Integral no novo
Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Química, o Colegiado do DQCI chegou à um consenso e optou por manter na sua nova grade os componentes obrigatórios Cálculo I (1o período) e Fundamentos de Matemática para Química (2 o período), além dos Laboratórios de Cálculo Diferencial e Integral como optativos. Desse modo, fizeram nova solicitação de apreciação de oferta de componentes
do DMAI para o curso de Química, ficando da seguinte maneira: oferta dos componentes obrigatórios CÁLCULO I (MATI0017), CR.: 06, C.H. Total: 90h, C.H. Teórica: 75h, C.H. Prática: 15h,
Pré-requisito: nenhum, Ementa: Funções reais de uma variável real, limite e continuidade; Derivada; Aplicações da derivada; Integral definida, antiderivadas, Teorema fundamental do cálculo; Mudança de variável; Algumas técnicas de integração; Aplicações da integral, com oferta no primeiro
período (semestre par) e oferta de FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA PARA QUÍMICA
(MATI0069), CR.: 06, C.H. Total: 90h, C.H. Teórica: 75h, C.H. Prática: 15h, Pré-requisito: Cálculo I (PRO), Ementa: Introdução à álgebra de vetores no plano e no espaço; Equações da reta e da
circunferência; Limite, continuidade e cálculo diferencial de funções reais de várias variáveis reais;
Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem; Equações diferenciais ordinárias lineares; Aplicações à química, com oferta no segundo período (semestre ímpar). Com relação aos componentes
Laboratório de Cálculo Diferencial e Laboratório de Cálculo Integral, o DQCI optou por mantê-los
em sua grade de optativos ofertados pelo DMAI, da seguinte forma: LABORATÓRIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL (MATIxxxx), CR.: 02, C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática:
30h, Pré-requisito: nenhum, Ementa: Apresentação e discussão de processos de resolução de atividades por parte dos estudantes, em classe, versando sobre os conteúdos da disciplina Cálculo Diferencial, e oferta da disciplina LABORATÓRIO DE CÁLCULO INTEGRAL (MATIxxxx), CR.:
02, C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: Laboratório de Cálculo Diferencial (PRO), Ementa: Apresentação e discussão de processos de resolução de atividades por
parte dos estudantes, em classe, versando sobre os conteúdos da disciplina Cálculo Integral. O Prof.
Samuel Canevari explicou que, segundo o memorando, a oferta dos Laboratórios como optativos
estará direcionado, principalmente, aos alunos da Química que ficaram retidos em Cálculo I. Após
explanação, o Presidente pôs em votação a oferta dos componentes obrigatórios, Cálculo I e
Fundamentos de Matemática para Química, e das disciplinas optativas Laboratório de Cálculo Diferencial e Laboratório de Cálculo Integral para o curso de Química Licenciatura do
Campus Prof. Alberto Carvalho da forma como foram apresentadas acima, ressaltando que
as ementas estão de acordo com o novo PPC da Matemática. Aprovado por unanimidade.
Item 11. O Prof. Samuel Canevari retomou o assunto sobre a possibilidade do Departamento ofertar
atividades que envolvam orientação pedagógica para os alunos do curso durante a Semana Acadêmica-Cultural da UFS ou Semana da Matemática, solicitando sugestões aos conselheiros para elaborar um formato de apresentação sobre o Projeto Pedagógico do curso, sobre as possibilidades de
pesquisa, de bolsas, sobre as atividades complementares, entre outras coisas. O Prof. Samuel Brito
sugeriu que outros profissionais sejam convidados para participar dessa orientação, como psicólo-
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gos, por exemplo, além da orientação se estender também para veteranos do curso. O Prof. Éder
Mateus sugeriu que cada professor fosse responsável por acompanhar a evolução de grupos de discentes desde seu ingresso no curso, orientando-os naquilo que for necessário. O Prof. Alan Almeida
se dispôs a trabalhar com a turma de calouros 2018.2, caso seja vontade do Colegiado que ele tome
pra si esta responsabilidade, se comprometendo a prestar contas do seu trabalho no final de um ano
(dois semestres letivos); ele sugeriu colocar como ponto de pauta de uma próxima reunião do Colegiado a indicação de um orientador pedagógico do curso. O Prof. Samuel Canevari solicitou que
quem tiver mais sugestões sobre o assunto, apresente numa próxima reunião. O Prof. Alan informou
que, na última reunião da Coordenação de Cursos do Centro, indagou sobre os critérios para escolha
de monitores de disciplinas, já que o aluno Danilo Barrêto obteve a maior nota na prova de monitoria para a disciplina Cálculo I, mas, no resultado final liberado pela PROGRAD, foi considerado excedente por ter cursado o ensino médio em escola particular; o Prof. Alan destacou que o estudante
concluiu o ensino médio custeado por bolsa de estudo e que o critério utilizado não é justo, pois não
condiz com a realidade do estudante, que é tão necessitado da bolsa de monitoria quanto o outro estudante que veio da escola pública. Outra questão levantada por ele foi sobre a Plataforma Paulo
Freire, que, devido aos critérios adotados (exige que o docente possua licenciatura), impossibilitou
o Prof. Wagner Ferreira de coordenar o PIBID, aproveitando para destacar a competência deste professor; ele informou que solicitou ao diretor do Campus que interviesse junto à PROGRAD para
tentar alterar esses critérios. Por último, ele descreveu a situação crítica da sua turma de Vetores e
Geometria Analítica no semestre 2018.1, onde, dos 23 alunos que fizeram a prova, 17 obtiveram
nota zero, destacando que estão matriculados 43 discentes; desse modo, ele ressaltou que haverá
uma piora dos índices acadêmicos já apresentados pela instituição, já que esta situação é uma realidade em várias outras disciplinas de vários Departamentos. Ele informou que é importante expor
este cenário para a direção do Campus, a fim de buscar medidas para solucionar os problemas; no
entanto, ele disse que o diretor, o Prof. Marcelo Mendes, não se manifestou após sua explanação.
Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quarto dia do mês de junho de dois mil e dezoito.
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7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 10/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 10 de julho de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 7a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 12/07/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 6a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.020082/2018-74 (Atividades Complementares), do discente Danilo Mendonça Barrêto;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.026690/2018-92 (Atividades Complementares), da discente Roseli Andrade Lima;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.026064/2018-04 (Atividades Complementares), da discente Lana Thaís Santos Silva;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.026659/2018-51 (Atividades Complementares), do discente Cleverton Eugênio do Carmo;
7. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.026686/2018-24 (Atividades Complementares), da discente Luana de Jesus Santos Santana;
8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo
23113.026683/2018-91 (Atividades Complementares), da discente Juliana de Santana Santos;
9. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.027135/2018-88 (Atividades Complementares), da discente Géssica de Jesus da Silva;
10. Apreciação da oferta 2018.2;

11. O que ocorrer.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Alejandro
Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza,
Luana de Jesus Santos Santana (Representante discente - Suplente), Samuel Brito Silva, Teresa
Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Aislan Leal
Fontes (Participação em Congresso Internacional) e Joelma Carvalho Vilar - DEDI (Participação
em Congresso Internacional). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 6 a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Aislan Leal sobre o processo 23113.020082/2018-74 (Atividades Complementares), do discente
Danilo Mendonça Barrêto. 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o
processo 23113.026690/2018-92 (Atividades Complementares), da discente Roseli Andrade
Lima. 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.026064/2018-04 (Atividades Complementares), da discente Lana Thaís Santos Silva. 6.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.026659/201851 (Atividades Complementares), do discente Cleverton Eugênio do Carmo. 7. Apreciação do
parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.026686/2018-24 (Atividades Complementares), da discente Luana de Jesus Santos Santana. 8. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.026683/2018-91 (Atividades Complementares), da discente Juliana de Santana Santos. 9. Apreciação do parecer emitido pela
Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.027135/2018-88 (Atividades Complementares),
da discente Géssica de Jesus da Silva. 10. Apreciação da oferta 2018.2. 11. O que ocorrer.
Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que se afastará do Departamento, no período de 31 de
julho a 07 de agosto, para participar do Congresso Internacional de Matemáticos. Informou também
que continua aguardando as anuências de oferta de disciplinas pelos Departamentos de Física e
Educação para encaminhar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Matemática para o DEAPE.
Informou ainda que o professor substituto Thiago de Jesus Filho iniciou suas atividades no Departamento de Matemática, ministrando aulas das disciplinas Cálculo I e Matemática Financeira. Por
fim, informou que estão abertas as inscrições para a Corrida UFS. Item 2. O senhor presidente pôs
em discussão a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari iniciou
a apreciação do parecer do processo 23113.020082/2018-74 (Atividades Complementares), do discente Danilo Mendonça Barrêto, fazendo a leitura do mesmo, que foi emitido pelo Prof. Aislan
Leal. Foi relatado que o aluno computou, no total, 257 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à
inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Aislan foi aprovado por unanimidade. Item 4. O Presidente iniciou a apreciação do parecer
do processo 23113.026690/2018-92 (Atividades Complementares), da discente Roseli Andrade
Lima, fazendo a leitura do relato emitido pelo Prof. Aislan Leal. Foi relatado que a aluna computou,
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no total, 225 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como
atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme
solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Aislan foi aprovado por unanimidade.
Item 5. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.026064/201804 (Atividades Complementares), da discente Lana Thaís Santos Silva, fazendo a leitura do parecer
emitido pelo Prof. Alan Almeida. Foi relatado que a aluna computou, no total, 473 horas; assim, ele
emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares,
com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o
parecer emitido pelo Prof. Alan foi aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.026659/2018-51 (Atividades Complementares), do discente Cleverton Eugênio do Carmo, passando a palavra para o Prof. Éder Mateus. Com a
palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total, 277 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e
100% de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido
pelo Prof. Éder foi aprovado por unanimidade. Item 7. O Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.026686/2018-24 (Atividades Complementares), da discente Luana de Jesus
Santos Santana, passando a palavra para a Prof a. Viviane de Jesus. Com a palavra, a docente relatou
que a aluna computou, no total, 257 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da
discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Viviane foi aprovado
por unanimidade. Item 8. O senhor Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo
23113.026683/2018-91 (Atividades Complementares), da discente Juliana de Santana Santos, passando a palavra para o Prof. Samuel Brito. Com a palavra, o docente relatou que a aluna computou,
no total, 298 horas; assim, foi emitido parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como
atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme
solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito foi aprovado por unanimidade. Item 9. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo
23113.027135/2018-88 (Atividades Complementares), da discente Géssica de Jesus da Silva, passando a palavra para a Prof a. Teresa Cristina. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 302 horas; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente
conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 10. O senhor Presidente pôs em discussão a oferta 2018.2, explicando que compete
ao Colegiado apreciar o elenco de disciplinas que serão ofertadas no semestre, ficando à cargo do
Conselho Departamental as questões relacionadas à horários e atribuições dos professores. Assim,
ele as apresentou aos conselheiros, ressaltando que estavam listadas as disciplinas obrigatórias do
período (Cálculo I, Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, Vetores e Geometria Analítica, Metodologia do Ensino de Matemática, Laboratório do Ensino de Matemática, Geometria Eu-
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clidiana Plana, Fundamentos de Matemática, Estruturas Algébricas I, Equações Diferenciais Ordinárias, Variáveis Complexas, Cálculo III, Matemática para o Ensino Médio I, Matemática para o
Ensino Médio III, Matemática Básica e Introdução à Estatística) e aquelas direcionadas aos alunos
retidos ( Análise na Reta, Álgebra Linear I, Matemática Financeira, Cálculo I, Cálculo II e Vetores
e Geometria Analítica), baseado em levantamento prévio que observou a retenção e prováveis formandos 2018.2; além disso, informou que solicitou a demanda existente para reprovados no semestre 2018.2 aos Departamentos dependentes de componentes da grade de Matemática e obteve resposta dos Departamentos de Química (DQCI) e Sistemas de Informação (DSI), que solicitaram Cálculo I e Probabilidade e Estatística (apenas o DSI), que foram inclusas na oferta. O Presidente observou que na proposta apresentada não constava a oferta do componente Fundamentos de Matemática para retidos do curso de Matemática, embora houvesse demanda, e consultou os conselheiros
sobre a oferta ou não do mesmo. Ele também sugeriu retirar a disciplina Probabilidade e Estatística
da oferta, já que não obteve resposta do DSI sobre uma janela de horários e por não ser uma disciplina para alunos da Matemática, sendo possível, dessa maneira, ofertar Fundamentos de Matemática. Após breve discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a inclusão da disciplina
Fundamentos de Matemática na oferta 2018.2. Aprovado, com voto contrário do Prof. Samuel
Brito. Em seguida, o Presidente pôs em votação a oferta das disciplinas para o curso de Matemática no semestre 2018.2, conforme apresentado. Aprovado, com voto contrário do Prof. Samuel Brito. Item 11. O Presidente chamou a atenção, após observar alguns pareceres sobre Atividades Complementares que passaram pelo Colegiado, para o fato de que alguns relatores não consideravam eventos como o 'Cine Cebola', atividade realizada por outro Departamento, na contagem
das horas complementares. Desse modo, ele trouxe esta discussão baseado no que está regulamentado sobre o tema nas Diretrizes Curriculares Nacionais, entendendo que qualquer atividade que o
discente queira participar pode ser considerada como Atividade Complementar, não se restringindo
apenas às áreas afins do curso, desde que esteja dentro do estabelecido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais. A Profa. Teresa Cristina reforçou esse posicionamento, informando que no 'Cine Cebola'
são apresentados documentários e, no final, abre-se uma discussão mediada pelos professores. Assim, o Prof. Samuel Canevari recomendou que os membros do Colegiado observem questões dessa
natureza, regulamentadas em leis hierarquicamente superiores, para que contabilizem estas horas
(observadas as limitações), visto que a Universidade é um ambiente multidisciplinar e para que não
haja prejuízos futuros para os alunos. Também informou que recebeu o memorando n o 074/2018 do
Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade (NUPATI) solicitando vagas em disciplinas do curso de Matemática no semestre 2018.2 e a questão será discutida na próxima reunião do Conselho
Departamental. Ele ainda informou que a disciplina Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática II, na proposta de oferta para o período 2018.2, foi inserida no turno vespertino (terças, quintas
e sextas), respeitando as diretrizes do curso de Matemática; no entanto, após designar a Prof a. Teresa para ministrar a disciplina, ele foi informado que a mesma não poderia trabalhar com os alunos
na quinta à tarde, solicitando que este horário fosse transferido para o turno matutino. O Prof. Ale-
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jandro Caicedo destacou que nesta disciplina os alunos desenvolvem parte da carga horária nas escolas e, por isso, não via problema na transferência deste horário. Já o Prof. Éder Mateus, sugeriu
que, caso a troca seja aprovada, os encontros presenciais da docente com os alunos ocorram no período da tarde. O Prof. Alan Almeida informou que na última reunião da Coordenação de Cursos do
Centro questionou as reformas curriculares que estavam sendo feitas no Campus, destacando que a
do curso de Matemática iniciou em 2010 e ainda tramita em 2018, revelando uma ineficiência administrativa; por isso, ele solicitou à direção que fizesse um levantamento das reformas curriculares
feitas no Campus e a duração de elaboração das mesmas, a fim de verificar a necessidade de buscar
uma orientação objetiva e elaborada e evitar que estas reformulações se arrastem por vários anos.
Mais uma vez ele enalteceu o trabalho das professoras Teresa Cristina e Viviane de Jesus pelo trabalho executado nos ajustes do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ressaltando a incompetência de
chefes e/ou Presidentes do NDE anteriores em conduzir esta tarefa, e a Prof a. Teresa destacou que
foi um trabalho de equipe e que ainda demanda alguns ajustes no texto. O Prof. Alejandro ressaltou
que todos que passaram pela reformulação do PPC do curso de Matemática foram responsáveis pelo
atual Projeto que está em tramitação, tanto pelos acertos quanto pelos erros, e condenou a postura
do Prof. Alan, que, enquanto membro do NDE, afirmou ter observado erros e deixou o processo tramitar sem corrigi-los. O Prof. Samuel Canevari destacou que todos os membros do Colegiado são
responsáveis pelo que aprovam ou não e também condenou a atitude do Prof. Alan, que deixou passar vários erros propositalmente ao invés de contribuir para melhorar a situação. O Prof. Alan informou que deu sua contribuição ao longo destes oito anos, criando disciplinas de reforço pedagógico
(disciplinas de Laboratório), reformulando ementas, grade curricular e ajuste de pré-requisitos, mas
que suas sugestões de âmbito administrativo, com o fim de agilizar a reformulação do currículo,
nunca foram levadas em consideração pelos presidentes do Colegiado; por isso, deixou passar vários erros para depois chamá-los a atenção, destacando que assumiu uma postura meramente pedagógica. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao décimo segundo dia do mês de julho de dois mil e dezoito.
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8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 07/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 07 de agosto de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 8a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 09/08/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 7a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.031363/2018-52 (Atividades Complementares), da discente Jackeline dos Santos Oliveira;
4. Alterações na composição do NDE;
5. Plano de Atividades do Colegiado do curso de Matemática (2018/2019);
6. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de Itabaiana
(Memorando no 46/2018/DFCI);
7. Orientação Pedagógica;

8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 09/08

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Plano de Atividades do Colegiado do curso de Matemática (2018/2019).
Data: 09/08/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino.
Ausentes, com justificativa, Géssica de Jesus da Silva - Representante discente (Consulta médica) e
Joelma Carvalho Vilar - DEDI (Problema de saúde). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
7a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.031363/2018-52 (Atividades Complementares), da discente Jackeline dos Santos Oliveira. 4. Alterações na composição do NDE.
5. Plano de Atividades do Colegiado do curso de Matemática (2018/2019). 6. Anuência de oferta
de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de Itabaiana (Memorando no
46/2018/DFCI). 7. Orientação Pedagógica. 8. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari
informou que o Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Matemática foi encaminhado para o DEAPE
com as devidas alterações e com as anuências de oferta de disciplinas dos Departamentos de Física e
Educação, sendo que, nas atas deste último, ficaram faltando as equivalências de componentes curriculares solicitadas. O Prof. Samuel Brito informou que o Projeto de Apoio Pedagógico encaminhado
pelo DMAI à PROGRAD foi aprovado, com as inscrições para a seleção de alunos iniciando nesta
data. O Prof. Samuel Canevari informou que podem se inscrever na seleção para o Apoio Pedagógico
alunos dos cursos de Matemática, Ciências Contábeis, Administração, Sistemas de Informação, Química, Biologia e Física, e o DMAI foi contemplado com quatro bolsas remuneradas e seis voluntárias;
além disso, ele solicitou ao diretor do Campus, Prof. Marcelo Mendes, ampla divulgação entre a
comunidade acadêmica. A Profa. Teresa Cristina informou que o primeiro encontro com o grupo de
alunos selecionados para o PIBID seria no dia 10 de agosto de 2018 e, posteriormente, os encontros
acontecerão semanalmente. Item 2. O senhor Presidente pôs em discussão a Ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018, explicando que dois pedidos de alteração foram atendidos e a ata, alterada, reenviada a todos por e-mail. O Prof. Alejandro Caicedo se manifestou sugerindo uma nova
alteração, explicando que não teve tempo de enviá-la com antecedência; complementando sua fala
sobre o Projeto Pedagógico do curso de Matemática na linha 129 da ata, ele solicitou a inserção do
seguinte texto: “... tanto pelos acertos quanto pelos erros, além disso contextualizou atitude do Prof.
Alan, o qual foi membro do NDE durante os oito anos do processo e que em determinado momento largou o trabalho do respetivo Núcleo, somado as suas ausências nas respetivas discussões e o objetivo de destruir o andamento do processo como esta registrado em atas. Desta forma
o Prof. Alejandro repudiou a atitude desonesta do referido docente ao vir agora a chamar os
membros do departamento, chefes e presidentes de incompetentes pela segunda vez em reuniões
do colegiado, assim condenou a postura do Prof. Alan, que, enquanto membro do NDE, afirmou ter
observado inúmeros erros e deixou o processo tramitar sem corrigi-los...”. Além desta sugestão, o
Prof. Alejandro solicitou a retirada da fala do Prof. Alan Almeida entre as linhas 133 a 136, justificando que o aí exposto seria uma função de todo o NDE e que todos que passaram pelo Núcleo deram
contribuições. O Prof. Éder Mateus observou que, se o docente falou isso durante a reunião, ele tem
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o direito de solicitar o registro de sua fala na ata. O Prof. Alejandro ressaltou que não concordava que
o texto inserido pelo Prof. Alan entre as linhas 133 a 136 estivesse de acordo com o debatido na 7a
Reunião Ordinária do Colegiado. O Prof. Samuel Brito destacou que a alteração do verbo utilizado
na linha 134, que ao invés de 'criar' fosse usado 'sugerir', pudesse desfazer o mal-estar instalado. A
servidora Sílvia Ávila solicitou que toda sugestão de alteração nas atas seja encaminhada com antecedência para que os demais conselheiros tomem ciência, a fim de uma melhor organização das reuniões. Após discussão, a ata alterada e enviada com antecedência para os membros do Colegiado
foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari iniciou a
apreciação do parecer do processo 23113.031363/2018-52 (Atividades Complementares), da discente
Jackeline dos Santos Oliveira, passando a palavra para o Prof. Alejandro Caicedo. Com a palavra, o
docente relatou que a aluna computou, no total, 288 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão
de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência,
no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alejandro
foi aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão alterações na
composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), explicando que uma professora sugeriu, em reunião anterior, que o Presidente do Colegiado, o Prof. Samuel Canevari, também fizesse parte do NDE,
baseada no instrumento de avaliação de curso que o Ministério da Educação (MEC) utiliza; os demais
membros do Núcleo permanecerão em seus postos. Sem discussão, foi posto em votação o nome do
Prof. Samuel Canevari como novo integrante do NDE. Aprovado por unanimidade. Item 5. Em
seguida, o senhor Presidente pôs em discussão o Plano de Atividades do Colegiado do Departamento
de Matemática de Itabaiana (DMAI) para um ano (2018/2019), explicando que o mesmo é necessário
a fim de cumprir o que determina o artigo 15, inciso XXIII, da Resolução no 14/2015/CONEPE (Normas acadêmicas). Desse modo, ele iniciou a apresentação de uma sugestão de Plano de atividades do
Colegiado. Antes das sugestões dos conselheiros, o Prof. Alan Almeida perguntou aos membros do
Colegiado sobre qual seria o entendimento do verbo 'Competir' descrito no artigo 15, das Normas
Acadêmicas; se teria a conotação de 'poderá' ou 'deverá'. O Prof. Samuel Canevari respondeu que
entende que o Colegiado deve cumprir o que regulamenta as normas, exemplificando com a solicitação feita pela Auditoria Interna (AUDINT) sobre o Plano de Atividades a vários Departamentos de
toda a UFS e que ele repassou esta informação aos Conselhos do DMAI. A Prof a. Viviane de Jesus
se manifestou dizendo que alguns incisos devem ser cumpridos enquanto que outros podem ser considerados facultativos. O Prof. Alan informou que fez essa pergunta no Conselho de Coordenação de
Cursos do Campus e apenas o diretor, o Prof. Marcelo Mendes, se manifestou informando que deve
ser feito. A Profa. Teresa Cristina concordou com a Profa. Viviane, mas, especificamente na elaboração do Plano de Atividades do Colegiado, ela acredita que se deve fazer para orientar os docentes na
execução dos trabalhos. Continuando com a apresentação do Plano, o Prof. Samuel Canevari explicou
que foi listado o que deve ser feito (Atividade), o porquê fazer, quando fazer (prazos) e responsáveis
por fazer. Na atividade elaboração e análise dos programas dos componentes curriculares do curso, a
Profa. Viviane sugeriu acrescentar como responsáveis pela atividades, além do NDE, uma consulta
aos professores do curso. Com relação à Orientação Pedagógica, o Prof. Samuel Canevari sugeriu
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que uma Comissão de professores seja responsável pela mesma e as diretrizes dessa Orientação seriam discutidas em outro ponto de pauta desta mesma reunião. Sem mais discussão, o Presidente pôs
em votação o Plano anual de Atividades do Colegiado (2018/2019) com as alterações sugeridas.
Aprovado, com voto contrário do Prof. Alan, que justificou dizendo que a Orientação Pedagógica não está vinculada à formação de Comissão e que a Aula inaugural proposta no Plano
resultará na perda de um dia letivo, visto que a orientação pedagógica não se resume a um
único dia, devendo se estender pelo semestre e até pelo ano inteiro. Item 6. O senhor Presidente
pôs em discussão a solicitação de anuência da oferta de disciplinas feita pelo Departamento de Física
de Itabaiana (DFCI) através do Memorando no 46/2018, esclarecendo que no novo Projeto Pedagógico do DFCI foi retirada a disciplina Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) devido a dificuldade
de encaixe deste componente num semestre diferente de seu pré-requisito, a disciplina Cálculo Diferencial em várias Variáveis; desse modo, eles ajustaram os conteúdos de EDO numa disciplina que
será ofertada por eles mesmos. A solicitação de apreciação de oferta de componentes do DMAI para
o curso de Física ficou da seguinte maneira: oferta dos componentes OBRIGATÓRIOS CÁLCULO
DIFERENCIAL (MATIxxxx), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Prérequisito: nenhum, Ementa: Funções reais de uma variável real. Limite e continuidade: Teorema do
Valor Intermediário, extremos absolutos. Derivada: regras de derivação, Teorema do Valor Médio.
Aplicações da derivada: reta tangente, diferenciais, taxas relacionadas, pontos críticos, extremos relativos, problemas de otimização, esboço de gráficos, regra de L’Hospital, com oferta no primeiro
período (semestre par), Equivalência: Cálculo I (MATI0017), CÁLCULO INTEGRAL (MATIxxxx), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Pré-requisito: Cálculo Diferencial (PRO), Ementa: Integral indefinida. Mudança de variável e integração por partes. Substituições trigonométricas. Frações Parciais. Integral de Riemann e o Teorema Fundamental do Cálculo.
Aplicações da integral: áreas planas, área superficial e volume de sólidos de revolução, comprimento
de arco, trabalho, centro de massa, momento de inércia. Integrais Impróprias, com oferta no segundo
período (semestre ímpar), Equivalência: Cálculo I (MATI0017), CÁLCULO DIFERENCIAL EM
VÁRIAS VARIÁVEIS (MATIxxxx), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h,
Pré-requisito: Vetores e Geometria Analítica - MATI0020 (PRO) e Cálculo Integral (PRO), Ementa:
Curvas no plano: reta tangente, área e comprimento de arco. Coordenadas polares. Curvas no espaço:
limite, continuidade, derivada e integral. Curvatura. Funções reais de várias variáveis reais: limite,
continuidade. Cálculo diferencial: derivadas parciais, direcionais, regras de derivação. Gradiente e
suas propriedades. Teorema da Função Implícita: superfícies de nível e plano tangente. Multiplicadores de Lagrange, com oferta no terceiro período (semestre par), Equivalência: Cálculo II (MATI0018),
CÁLCULO INTEGRAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS (MATIxxxx), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H.
Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Pré-requisito: Cálculo Diferencial em várias Variáveis (PRO), Ementa:
Integrais duplas e triplas. Integrais sobre curvas e superfícies. Operadores diferenciais clássicos: gradiente, divergente e rotacional. Fluxo de campo de vetores através de superfícies. Teoremas de Green,
Gauss e Stokes com respectivas aplicações, com oferta no quarto período (semestre ímpar), Equivalência: Cálculo III (MATI0019), CÁLCULO NUMÉRICO I (MATI0046), CR.: 04, C.H. Total: 60h,
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221

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Plano de Atividades do Colegiado do curso de Matemática (2018/2019).
Data: 09/08/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

C.H. Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Pré-requisito: Introdução à Ciência da Computação - SINF0010
(PRO), Ementa: Teoria dos Erros: erros absolutos e relativos; propagação de erros; aritmética de
ponto flutuante; erro de truncamento da série de Taylor. Zeros de funções: método da bisseção, de
Newton, da secante, da falsa posição, de Newton modificado, de Aitken. Interpolação: polinômio de
Lagrange, método de Neville, diferenças divididas de Newton, polinômio de Hermite, Spline cúbico.
Aproximação: mínimos quadrados discretos. Diferenciação numérica: extrapolação de Richardson.
Integração numérica: simples e composta, método de Romberg. Sistemas lineares: Gauss-Jordan, decomposições LU (Doolitle e Crout) e LDLt (Cholesky), com oferta no oitavo período (semestre ímpar)
e VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA (MATI0020), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica:
60h, C.H. Prática: 0h, Pré-requisito: nenhum, Ementa: A Álgebra vetorial de R² e R³. Retas, planos,
distâncias, ângulos, áreas e volumes. Mudança de coordenadas. Curvas cônicas e superfícies quádricas: estudo da equação geral do segundo grau, com oferta no primeiro período (semestre par). Com
relação aos componentes OPTATIVOS ofertados pelo DMAI ao DFCI, o pedido foi feito da seguinte
forma: LABORATÓRIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL (MATIxxxx), CR.: 02, C.H. Total:
30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: nenhum, Ementa: Apresentação e discussão
de processos de resolução de atividades por parte dos estudantes, em classe, versando sobre os conteúdos da disciplina Cálculo Diferencial, LABORATÓRIO DE CÁLCULO INTEGRAL (MATIxxxx), CR.: 02, C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: Cálculo Diferencial (PRO), Ementa: Apresentação e discussão de processos de resolução de atividades por parte
dos estudantes, em classe, versando sobre os conteúdos da disciplina Cálculo Integral, LABORATÓRIO DE CÁLCULO DIFERENCIAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS (MATIxxxx), CR.: 02,
C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: Cálculo Integral (PRO), Ementa:
Apresentação e discussão de processos de resolução de atividades por parte dos estudantes, em classe,
versando sobre os conteúdos da disciplina Cálculo Diferencial em Várias Variáveis, LABORATÓRIO DE CÁLCULO INTEGRAL EM VÁRIAS VARIÁVEIS (MATIxxxx), CR.: 02, C.H. Total:
30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: Cálculo Diferencial em várias Variáveis
(PRO), Ementa: Apresentação e discussão de processos de resolução de atividades por parte dos estudantes, em classe, versando sobre os conteúdos da disciplina Cálculo integral em várias variáveis,
LABORATÓRIO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (MATIxxxx), CR.: 02,
C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: Cálculo Diferencial em várias
Variáveis (PRO), Ementa: Apresentação e discussão de processos de resolução de atividades por parte
dos estudantes, em classe, versando sobre os conteúdos da disciplina Equações Diferenciais Ordinárias, LABORATÓRIO DE VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA (MATIxxxx), CR.: 02,
C.H. Total: 30h, C.H. Teórica: 0h, C.H. Prática: 30h, Pré-requisito: nenhum, Ementa: Apresentação e
discussão de processos de resolução de atividades por parte dos estudantes, em classe, versando sobre
os conteúdos da disciplina Vetores e Geometria Analítica, CÁLCULO NUMÉRICO II
(MATI0047), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Pré-requisito: Cálculo
Numérico I - MATI0046 (PRO), Ementa: Cálculo numérico-computacional da solução aproximada
de equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais e a oferta de INTRODUÇÃO À
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ESTATÍSTICA (MATI0053), CR.: 04, C.H. Total: 60h, C.H. Teórica: 60h, C.H. Prática: 0h, Prérequisito: nenhum, Ementa: A natureza da Estatística. Coleta, Apuração e Apresentação Tabular e
Gráfico de Dados. Medidas de Tendência Central. Noções Básicas sobre Cálculo das Probabilidades.
Distribuição, Amostragem, Correlação e Regressão. Números Índices. Testes de Hipóteses e Séries
Temporais. Histogramas. O DFCI também solicitou a anuência do DMAI com relação a oferta dos
novos componentes curriculares Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial em várias
Variáveis e Cálculo Integral em várias Variáveis, ainda não cadastrados no sistema. Após explanação,
o Presidente pôs em votação a oferta dos componentes obrigatórios Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Cálculo Diferencial em várias Variáveis, Cálculo Integral em várias Variáveis, Cálculo
Numérico I e Vetores e Geometria Analítica, e das disciplinas optativas Laboratório de Cálculo
Diferencial, Laboratório de Cálculo Integral, Laboratório de Cálculo Diferencial em várias Variáveis, Laboratório de Cálculo Integral em várias Variáveis, Laboratório de Equações Diferenciais Ordinárias, Laboratório de Vetores e Geometria Analítica, Cálculo Numérico II e Introdução à Estatística para o curso de Física Licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho
da forma apresentada acima, ressaltando que as ementas estão de acordo com o novo PPC da
Matemática; além disso, a garantia de oferta das novas disciplinas Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Cálculo Diferencial em várias Variáveis e Cálculo Integral em várias Variáveis, ainda
não cadastradas no sistema. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari pôs
em discussão questões relacionadas à orientação pedagógica dos discentes do curso de Matemática,
apresentando um esboço de Instrução Normativa que direcione as atividades de orientação, além de
solicitar aos conselheiros sugestões para finalizar o documento. Ele destacou que a Instrução continha
alguns dados da Resolução no 14/2015/CONEPE (Normas Acadêmicas) e, no seu artigo 2, a formação
da Comissão responsável para este fim, composta pelo Presidente do Colegiado do curso e Presidente
do NDE (membros permanentes) mais três professores do Departamento, eleitos pelo Colegiado para
um mandato de dois anos. O Prof. Alejandro Caicedo sugeriu acrescentar mais docentes à Comissão
devido a quantidade de alunos do curso, passando de três para cinco representantes eleitos. O Prof.
Samuel Brito chamou a atenção para que não haja conflito entre o Apoio Pedagógico lançado pela
PROGRAD e essa Orientação Pedagógica feita pelos docentes do curso. O Prof. Alan Almeida perguntou porque o documento não foi enviado antes para apreciação e o Prof. Samuel Canevari respondeu que não teve tempo hábil para isso. O Prof. Aislan Leal perguntou se a Comissão terá um Presidente e o Prof. Samuel Canevari informou que sim; diante da pergunta, o Prof. Éder Mateus sugeriu
que o Presidente seja eleito pela própria Comissão. Após algumas sugestões, o Prof. Samuel Canevari
informou que o documento seria encaminhado a todos os membros do Colegiado para apreciação e
estaria aberto a propostas de complementação do texto para análise numa próxima reunião. Item 8.
O Prof. Alan Almeida informou que, no artigo 6, inciso 11, da Resolução no 14/2015/CONEPE (Normas Acadêmicas), compete ao Presidente do Colegiado a indicação de relator para estudo de matéria
a ser submetida ao Colegiado e destacou que isso não vem ocorrendo nas reuniões do DMAI, o que
dificulta a reflexão prévia sobre o assunto que será discutido, a exemplo do que ocorreu com a aprovação do novo Projeto Pedagógico do curso. Por isso, ele enfatizou a importância da figura do relator,
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que passará um 'pente fino' em matéria que será julgada em reunião. O senhor presidente relembrou
que o próprio DEAPE, após consulta do presidente do conselho de coordenação de cursos do campus,
certificou que a aprovação do PPC, no colegiado do curso e no conselho de coordenação de cursos,
ocorreu de forma correta, sem a necessidade de um relator. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari
informou que, desde que assumiu a presidência do colegiado, desconhece outra matéria que fora submetida ao colegiado do curso, e apreciada pelo mesmo, que não tivesse sido analisada, previamente,
por um relator. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que,
após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof.
Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de agosto de dois mil e dezoito.
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9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 11/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 11 de setembro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 9a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 13/09/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 8a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.036159/2018-28 (Atividades Complementares), da discente Daniela de Jesus Silva;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.036342/2018-23 (Atividades Complementares), da discente Heloísa Santana de Oliveira;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.036152/2018-14 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Leila Oliveira
Santos;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.035910/2018-79 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Denise de Jesus
da Fonseca;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.035677/2018-24 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Adenise Menezes
dos Santos;
8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.035620/2018-25 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Adriana
Mendonça Santos Fontes;
9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo
23113.035689/2018-59 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Jackeline dos
Santos Oliveira;
10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo
23113.035835/2018-46 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Lindinês Lima de
Jesus;
11. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo
23113.039768/2018-39 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Luesia Batista
dos Santos;
12. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.035912/2018-68 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Heloísa Santana
de Oliveira;

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 13/09

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Minuta da Instrução Normativa sobre as orientações pedagógicas dos estudantes
do curso.
Data: 13/09/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza e Samuel Brito Silva. Ausentes, com justificativa, Cyntian Verônica dos Santos - Representante discente (atividades acadêmicas), Géssica
de Jesus da Silva - Representante discente (consulta médica), Joelma Carvalho Vilar - DEDI (audiência judicial), Teresa Cristina Etcheverria (Férias) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (compromisso pessoal). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 8 a Reunião Ordinária do Colegiado
do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Viviane de Jesus
sobre o processo 23113.036159/2018-28 (Atividades Complementares), da discente Daniela de
Jesus Silva. 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.036342/2018-23 (Atividades Complementares), da discente Heloísa Santana de Oliveira.
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.036152/2018-14 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Leila Oliveira Santos. 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.035910/2018-79 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Denise de
Jesus da Fonseca. 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.035677/2018-24 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Adenise Menezes dos Santos. 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.035620/2018-25 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Adriana
Mendonça Santos Fontes. 9. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre
o processo 23113.035689/2018-59 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente
Jackeline dos Santos Oliveira. 10. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.035835/2018-46 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Lindinês Lima de Jesus. 11. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.039768/2018-39 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Luesia Batista dos Santos. 12. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina
sobre o processo 23113.035912/2018-68 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Heloísa Santana de Oliveira. 13. Minuta da Instrução Normativa sobre as orientações
pedagógicas dos estudantes do curso. 14. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que na última reunião do Conselho de Coordenação de cursos do Campus foi repassado que as
atividades propostas para a V Semana Acadêmico-cultural da UFS (V SEMAC) deveriam ser cadastradas no SIGAA. Informou também que publicou no site do DMAI o histórico de atas do Departamento, já apresentado em reunião anterior. Informou ainda que, baseado no projeto de apoio
pedagógico submetido pelo Departamento e aprovado pela PROEST e PROGRAD, ele teve a iniciativa de criar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)/moodle e o link encontra-se disponível no site do DMAI; a ideia é que o AVA seja usado, inicialmente, no Programa de Iniciação à cursos Superiores (PICS) e que atenda o que está descrito na proposta do novo Projeto Pedagógico do
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curso (PPC), de ofertar 20% de disciplinas à distância. Ele informou que cadastrará no ambiente
virtual, a priori, os docentes que participarão do apoio pedagógico, e quem tiver interesse em ministrar algum outro curso à distância ele fará a inclusão do nome no sistema de acordo com a necessidade. Por fim, informou que estará de férias a partir do dia 15 de setembro, com pretensão de retorno antes do dia primeiro de outubro, quando o subchefe, o Prof. Murilo de Medeiros, iniciará suas
férias; em tempo, informou que quem assumirá a coordenação do curo de matemática na ausência
do chefe será o decano do Colegiado que estará em atividade, no caso, o Prof. Éder Mateus. Item 2.
O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018. Sem
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof.
Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.036159/2018-28 (Atividades
Complementares), da discente Daniela de Jesus Silva Santos, fazendo a leitura do mesmo, que foi
emitido pela Profa. Viviane de Jesus. Foi relatado que a aluna computou, no total, 343 horas; assim,
ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares,
com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o
parecer emitido pela Profa. Viviane foi aprovado por unanimidade. Item 4. O Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.036342/2018-23 (Atividades Complementares), da
discente Heloísa Santana de Oliveira, fazendo a leitura do relato emitido pelo Prof. Alan Almeida.
Foi relatado que a aluna computou, no total, 242 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alan
foi aprovado por unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão
o parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.036152/2018-14 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Leila Oliveira Santos. Antes, explicou que foi feita
uma reunião com todos os discentes na situação de jubilamento e pré-jubilamento em 2018.1 e que
convidou os membros do Colegiado para o referido encontro, comparecendo os professores Alejandro, Éder Mateus, Samuel Brito e Teresa Cristina; também agradeceu pela contribuição destes. Nesta reunião, os docentes e discentes conversaram e elaboraram, em conjunto, os respectivos cronogramas que possibilitarão concluir o curso com a prorrogação, com posterior abertura de processo.
Desse modo, passou a palavra para o Prof. Alejandro, parecerista do processo aberto pela aluna Leila Oliveira. Com a palavra, ele fez a leitura do parecer e destacou que, considerando as disciplinas
restantes para a integralização do curso e a oferta das mesmas nos períodos subsequentes (Álgebra
Linear I e Variáveis Complexas em 2018.2 e Análise na Reta e Matemática Financeira em 2019.1),
ele emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso da discente Leila Oliveira por um ano. O Prof. Samuel Canevari observou que há choque de horários entre as duas discipli nas listadas no cronograma para o semestre 2018.2 e, por isso, sugeriu que ela solicite a abertura de
turma de ensino individual ou o aproveitamento de estudos de um dos componentes, no período estabelecido no calendário acadêmico. Assim, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo
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Prof. Alejandro, que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Leila Oli veira Santos por um ano. Aprovado por unanimidade. Item 6. Em seguida, o Presidente pôs em
discussão o parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.035910/2018-79
(Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da aluna Denise de Jesus da Fonseca, passando a palavra para o relator. Com a palavra, ele ressaltou que ela necessita apenas integralizar o componente
curricular Variáveis Complexas para concluir o curso e, considerando a oferta desta disciplina no
período 2018.2, ele emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso da discente Denise de Jesus. Desse modo, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof.
Alejandro, que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Denise de Jesus
da Fonseca por um ano. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari pôs em
discussão o parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.035677/2018-24 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da aluna Adenise Menezes dos Santos, passando a palavra
para o relator. Com a palavra, ressaltou que ela necessita integralizar os componentes Álgebra Linear I e Variáveis Complexas (previstos para 2018.2) e Análise na Reta (previsto para 2019.1) para
concluir o curso e, considerando a oferta desta disciplina nestes períodos, ele emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso da discente Adenise Menezes. O Prof. Samuel
Canevari também observou que há choque de horários entre as duas disciplinas listadas no cronograma para o semestre 2018.2 e, por isso, sugeriu que ela solicite a abertura de turma de ensino individual ou o aproveitamento de estudos de um dos componentes, no período estabelecido no calendário acadêmico. Desse modo, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Éder,
que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Adenise Menezes dos Santos por um ano. Aprovado por unanimidade. Item 8. O Presidente pôs em discussão o parecer
emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.035620/2018-25 (Prorrogação do prazo de
conclusão de curso), da discente Adriana Mendonça Santos Fontes, passando a palavra para o parecerista. Com a palavra, destacou que ela necessita integralizar os componentes curriculares Análise
na Reta e Estruturas Algébricas I (previsto para 2018.2) e Variáveis Complexas e Estruturas Algébricas II (previsto para 2019.1) para concluir o curso e, considerando a oferta destas disciplinas nestes períodos, emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso da discente
Adriana Mendonça. Assim, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o parecer emitido pelo
Prof. Éder, que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Adriana Mendonça Santos Fontes por um ano. Aprovado por unanimidade. Item 9. O Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão o parecer emitido por ele sobre o processo 23113.035689/2018-59 (Prorrogação
do prazo de conclusão de curso), da discente Jackeline dos Santos Oliveira, ressaltando que ela necessita integralizar as disciplinas Variáveis Complexas, Equações Diferenciais Ordinárias e Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática III em 2018.2 e Análise na Reta e Matemática para o Ensino Médio II em 2019.1 para concluir o curso e, considerando que a aluna preenche todos os requisitos necessários à prorrogação e a viabilidade do cronograma, ele emitiu parecer favorável à pror-
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rogação do prazo de conclusão de curso da discente Jackeline dos Santos. Com isso, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o seu parecer, que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Jackeline dos Santos Oliveira por dois semestres letivos. Aprovado por
unanimidade. Item 10. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.035835/2018-46 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso),
da estudante Lindinês Lima de Jesus, passando a palavra para o relator. Com a palavra, o docente
destacou que ela necessita integralizar as disciplinas Variáveis Complexas e Álgebra Linear I em
2018.2 e Análise na Reta em 2019.1 para concluir o curso e, considerando que a aluna preenche os
requisitos necessários à prorrogação e a viabilidade do cronograma, ele emitiu parecer favorável à
prorrogação do prazo de conclusão de curso da discente Lindinês Lima. O Prof. Samuel Canevari
também observou que há choque de horários entre as duas disciplinas listadas no cronograma para o
semestre 2018.2 e, por isso, sugeriu que ela solicite a abertura de turma de ensino individual ou o
aproveitamento de estudos de um dos componentes, no período estabelecido no calendário acadêmico. Desse modo, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito, que
foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Lindinês Lima de Jesus por
dois semestres. Aprovado por unanimidade. Item 11. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão
o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito sobre o processo 23113.039768/2018-39 (Prorrogação do
prazo de conclusão de curso), da discente Luesia Batista dos Santos, passando a palavra para o relator. Com a palavra, destacou que ela necessita integralizar o componente curricular Análise na Reta
(previsto para 2018.2) para concluir o curso e, considerando que a aluna preenche os requisitos necessários à prorrogação e a viabilidade do cronograma, ele emitiu parecer favorável à prorrogação
do prazo de conclusão de curso da discente Luesia Batista. Assim, o Prof. Samuel Canevari pôs
em votação o parecer emitido pelo Prof. Samuel Brito, que foi favorável à prorrogação do
prazo de conclusão de curso de Luesia Batista dos Santos por dois semestres. Aprovado por
unanimidade. Item 12. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pela Profa.
Teresa Cristina sobre o processo 23113.035912/2018-68 (Prorrogação do prazo de conclusão de
curso), da aluna Heloísa Santana de Oliveira, fazendo a leitura do relato emitido pela docente. Ele
explicou que a aluna encontra-se com o status de pré-jubilável e, segundo o relato, necessita integralizar as disciplinas Cálculo III, Estruturas Algébricas I, Matemática para o Ensino médio III e
Equações Diferenciais Ordinárias (previsto para 2018.2), Estruturas Algébricas II, Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, Matemática para o Ensino Fundamental, História da Matemática e Matemática para o Ensino Médio II (previsto para 2019.1), Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática II, Matemática para o Ensino Médio I, Física B e Geometria Euclidiana Plana
(previsto para 2019.2) e Análise na Reta e Variáveis Complexas (previsto para 2020.1) para concluir o curso e, considerando a oferta destas disciplinas nos períodos mencionados e a exequibilidade do cronograma, a Profa. Teresa emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de
curso da discente Heloísa Santana. O Prof. Aislan Leal informou que a discente reprovou na disci -
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plina Álgebra Linear I no semestre 2018.1 e, por isso, sugeriu a inclusão deste componente no cronograma apresentado; além disso, ao analisar o histórico escolar, os conselheiros observaram que
ela estava matriculada em Cálculo II e não havia informação sobre aprovação ou reprovação. Com
isso, o Prof. Éder Mateus sugeriu que a prorrogação seja aprovada com a inclusão futura de Álgebra
Linear I e Cálculo II de acordo com a orientação pedagógica e aprovação pelo Colegiado do curso.
Assim, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pela Prof a. Teresa, que foi favorável à
prorrogação do prazo de conclusão de curso de Heloísa Santana de Oliveira por um ano, ressaltando que as disciplinas Álgebra Linear I e Cálculo II serão cursadas de acordo com a orientação do Colegiado. Aprovado por unanimidade. Item 13. O Presidente pôs em discussão a
proposta de minuta da Instrução Normativa que trata da orientação pedagógica dos estudantes do
curso, explicando que a encaminhou com antecedência para os conselheiros e não recebeu nenhuma
sugestão de alteração. Assim, ele a apresentou e destacou que alterou o inciso três, do artigo dois,
colocando que a Comissão seria escolhida pelo Conselho Departamental e o Prof. Éder Mateus sugeriu que a Comissão seja eleita pelo Colegiado do curso, dentre os docentes efetivos do DMAI; a
sugestão foi acatada e o texto modificado. Outra mudança feita foi com relação à inclusão do inciso
V, no artigo três, de 'Recepcionar os calouros do curso de Matemática a cada semestre em que haja
ingresso dos mesmos'. O Prof. Alan Almeida sugeriu que a orientação pedagógica seja feita por professor (es) predispostos a acompanhar os estudantes, no prazo de um ano, abrangendo a atuação sobre os discentes dos dois primeiros períodos, sem a necessidade formal de criar uma Comissão para
essa finalidade. O Prof. Samuel Canevari explicou que a resolução das normas acadêmicas cobra
uma regulamentação de como será feita a orientação pedagógica e, por isso, vê a necessidade de estabelecer o que será feito e como deverá ser feito; o Prof. Alan ressaltou que o chefe poderá indicar
docentes para essa tarefa e/ou professores poderão manifestar interesse na orientação dos alunos,
sem a necessidade de formar obrigatoriamente uma Comissão, já que há a possibilidade de não surgir interessados para a tarefa. O Prof. Éder enfatizou que a orientação pedagógica se estende a todos
os alunos do curso. O Prof. Alan também questionou a presença do Presidente do Colegiado como
integrante da Comissão, já que o mesmo já é o gerenciador das questões acadêmicas do curso. O
Prof. Alejandro Caicedo explicou que é importante a presença do chefe do Departamento na Comissão, a fim de que ele fique inteirado do que está acontecendo com o alunado do curso e para que
haja uma troca de informações necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos. O Prof. Samuel
Canevari destacou que com a regulamentação da orientação pedagógica ficará mais fácil pô-la em
prática a contento. O Prof. Alan, por ser contrário a obrigatoriedade de formação de Comissão,
propôs que a orientação pedagógica permanente seja organizada e executada por docente (s) indicado (s) e eleito (s) pelo Colegiado, além de sugerir a inserção no texto da prestação de contas/relatório referente ao trabalho executado. O Prof. Samuel Canevari defendeu a formação da comissão e a
indicação de um presidente para ela, conforme consta na Instrução Normativa apresentada. Após
discussão, o Presidente pôs em votação as duas propostas sugeridas: a primeira, de manter o
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230

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Minuta da Instrução Normativa sobre as orientações pedagógicas dos estudantes
do curso.
Data: 13/09/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

texto conforme apresentado e sugerido pelo Prof. Samuel Canevari, que obteve três votos; e a
segunda, proposta pelo Prof. Alan, de que a orientação pedagógica permanente seja organiza da e executada por docente (s) designado (s) pelo Colegiado, que obteve três votos. Após voto
de qualidade, a primeira proposta foi aprovada e a redação continuou como estava. Outro
ponto sugerido e posto em votação foi com relação à inclusão, no texto, da prestação de contas que
a Comissão deverá apresentar após os trabalhos desenvolvidos a cada período letivo. Em votação, a
inclusão da prestação de contas pela Comissão ao final de cada semestre letivo foi aprovada
por unanimidade. O Prof. Alan ressaltou a importância da análise prévia feita por um relator em
matérias desse tipo que serão apreciadas pelo Colegiado. Diante do exposto pelo Prof. Alan, o Presidente pôs em votação a necessidade da indicação de um relator para analisar a Instrução
Normativa apresentada. Dois conselheiros foram favoráveis e quatro contra à indicação de
um relator. Por fim, o Presidente pôs em votação a Instrução Normativa no 01/2018/DMAI,
que trata da orientação pedagógica permanente dos estudantes do curso de Matemática.
Aprovada, com voto contrário do Prof. Alan. Item 14. O Prof. Alan Almeida questionou as acusações inseridas, a pedido do Prof. Alejandro Caicedo, no texto da ata da 8 a Reunião Ordinária do
Colegiado, aprovada nesta reunião, e que foram direcionadas à ele. Diante de tais insinuações, o
Prof. Alan informou que havia dois caminhos para casos assim: solicitar a abertura de sindicância,
para apurar a acusação feita a ele de tentar destruir a andamento do processo da nova proposta do
Projeto Pedagógico do curso (PPC), ou deixar que os pares julguem as palavras proferidas contra
ele no texto e tirem suas conclusões, destacando a sua contribuição na elaboração do novo PPC desde 2010 e justificando sua ausência no final do processo por não concordar com o andamento das
mudanças feitas no projeto. Por fim, ele disse que não irá acionar a assessoria jurídica da UFS para
cobrar explicações acerca do que fora registrado pelo Prof. Alejandro nesta ata e que deixará para
os colegas do DMAI o julgamento das acusações direcionadas a ele. Nada mais havendo a tratar,
eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata (a pedido da chefia) que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao
décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito.
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231

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2018

10ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 19/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 19 de outubro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 10a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 23/10/2018 (terça-feira) às 09:30hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 9a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.040845/2018-01 (Atividades Complementares), da discente Roseli Alves Santos de Jesus;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.040850/2018-14 (Atividades Complementares), da discente Rosicleide Nunes de Oliveira;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.039754/2018-15 (Atividades Complementares), do discente Thiago Teles dos Santos;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.042045/2018-17 (Atividades Complementares), do discente Carlos André Santos da Mota;
7. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.042053/2018-63 (Quebra de pré-requisito), da discente Roserlaine Rodrigues de Santana;
8. Solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Álgebra Linear I, Geometria
Euclidiana Plana, Matemática Financeira, Matemática para o Ensino Médio II e Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática III;
9. Eleição para formação da Comissão de apoio pedagógico;
10. Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.1;

11. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 23/10
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CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.1.
Data: 23/10/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Luana de Jesus Santos Santana (Representante discente - Suplente), Samuel Brito
Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausente, com justificativa, Joelma Carvalho Vilar - DEDI (Férias). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 9 a Reunião
Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação do parecer emitido
pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.040845/2018-01 (Atividades Complementares),
da discente Roseli Alves Santos de Jesus. 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.040850/2018-14 (Atividades Complementares), da discente Rosicleide Nunes de Oliveira. 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o
processo 23113.039754/2018-15 (Atividades Complementares), do discente Thiago Teles dos
Santos. 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.042045/2018-17 (Atividades Complementares), do discente Carlos André Santos da
Mota. 7. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo
23113.042053/2018-63 (Quebra de pré-requisito), da discente Roserlaine Rodrigues de Santana. 8. Solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Álgebra Linear I, Geometria
Euclidiana Plana, Matemática Financeira, Matemática para o Ensino Médio II e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III. 9. Eleição para formação da Comissão de apoio
pedagógico. 10. Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre
2018.1. 11. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que no dia 26 de setembro
participou de uma reunião no Departamento de Apoio Didático Pedagógico (DEAPE), juntamente
com a Profa. Teresa Cristina (NDE) e a técnica em assuntos educacionais Ann Letícia; de acordo
com Letícia, o DMAI não atendeu as principais recomendações de alteração feitas pelo DEAPE na
primeira análise da proposta do novo Projeto Pedagógico do curso (PPC), que dizem respeito ao caráter prático de componentes curriculares, aos estágios (devem ser totalmente práticos) e aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), que deveriam ser de caráter obrigatório. Diante do não atendimento às exigências da legislação observados no PPC do DMAI, a técnica do DEAPE perguntou ao
Prof. Samuel Canevari o seu posicionamento após explanação e ele mostrou-se favorável à tramitação do processo da maneira como está para o CONEPE. A Prof a. Teresa destacou a questão da carga pedagógica que deve ser cumprida e que a proposta não atingiu a carga horária exigida. O Presidente também informou que saiu o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) 2017 e que o curso de Matemática de Itabaiana ficou com conceito 2, sendo a média real
de 1,6090; outro dado divulgado foi o Indicador de Diferença dentre os Desempenhos esperados e
observados (IDD), no qual o curso obteve nota 3. O Prof. Samuel Canevari destacou que o curso
passou por três ENADEs (2011, conceito 4 e IDD 3,7/ 2014, conceito 3 e IDD 4,11/2017, conceito
2 e IDD 3). Informou ainda que os calouros do curso de Matemática foram recepcionados no dia anterior, com apresentação das estruturas curricular e física do Departamento, e agradeceu a participa-
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ção dos professores Éder Mateus e Teresa pela colaboração na recepção. Informou que no dia 01 de
novembro será a colação de grau dos formandos 2018.1. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.040845/2018-01 (Atividades Complementares), da discente Roseli Alves Santos de Jesus, passando a palavra para o relator. Com a palavra, ele informou que a aluna computou, no total, 225 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0
e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Éder foi aprovado por unanimidade. Item 4. O Presidente iniciou a apreciação do
parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.040850/2018-14 (Atividades
Complementares), da discente Rosicleide Nunes de Oliveira, passando a palavra para o docente.
Com a palavra, ele relatou que a aluna computou, no total, 320 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e
100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido
pelo Prof. Alan foi aprovado por unanimidade. Item 5. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo 23113.039754/2018-15 (Atividades Complementares), do discente Thiago Teles dos Santos, passando a palavra para o parecerista.
Com a palavra, relatou que o aluno computou, no total, 210 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100%
de frequência, no histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Aislan foi aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.042045/2018-17 (Atividades Complementares), do discente Carlos André Santos da Mota, passando a palavra para o Prof. Aislan Leal. Com a palavra, o docente
relatou que o aluno computou, no total, 225 horas; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de
14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no
histórico do discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Aislan foi
aprovado por unanimidade. Item 7. O Presidente iniciou a apreciação do parecer do processo
23113.042053/2018-63 (Quebra de pré-requisito), da discente Roserlaine Rodrigues de Santana,
passando a palavra para a Profa. Teresa Cristina. Com a palavra, a docente relatou que a aluna está
se aproximando da conclusão do curso e, por isso, solicitou a quebra de pré-requisito da disciplina
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II (MATI0071); além disso, a professora destacou que a estudante já cumpriu os Estágios Supervisionados I - MATI0070 (um dos pré-requisitos
de Estágio II) e III - MATI0072, mas ainda não cumpriu Matemática para o Ensino Fundamental MATI0063 (o outro pré-requisito de Estágio II). Diante da análise do pedido, a Prof a. Teresa foi de
parecer favorável à quebra de pré-requisito da disciplina Estágio II, após considerar o tempo para a
conclusão do curso da aluna e pelo cumprimento dos outros dois estágios. O Prof. Alan Almeida
concordou com o parecer favorável, no entanto, ressaltou que a necessidade que o aluno tem de se
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formar não deveria ser considerado nos argumentos. Em votação, o parecer emitido pela Profa.
Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 8. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão os
pedidos de abertura de turma individual para 2018.2 para as disciplinas Álgebra Linear I, Geometria
Euclidiana Plana, Matemática Financeira, Matemática para o Ensino Médio II e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, explicando que esse assunto motivou a remarcação da data da
reunião do Colegiado, antes prevista para o dia 11 de outubro, já que as solicitações de turma individual no SIGAA aconteceriam no período de 12 a 15 de outubro. Ele apresentou a situação dos
discentes que solicitaram cada disciplina, iniciando pelos pedidos de oferta do componente Álgebra
Linear I feitos por Adenise Menezes, Leila Oliveira e Lindinês Lima, reforçando que estas alunas
solicitaram prorrogação do prazo para conclusão do curso recentemente, deferido pelo Colegiado de
Matemática, e, como houve choque de horário entre as disciplinas Álgebra Linear I e Variáveis
Complexas, elas não conseguiram seguir o cronograma sugerido, havendo a possibilidade de abertura de turma de ensino individual. O Prof. Alejandro Caicedo destacou que elas já estavam matriculadas em disciplinas pesadas e a Profa. Teresa Cristina perguntou se havia algum docente interessado em assumir a turma de ensino individual e o Prof. Samuel Canevari informou que não sabia. O
Prof. Aislan Leal, que ministrará a turma regular deste componente em 2018.2, enfatizou que sua
carga horária já está alta, mas ficou à disposição do Colegiado e o Prof. Éder se dispôs a assumir
este compromisso, caso a oferta seja aprovada. Sem mais discussão, o Presidente pôs em votação
a abertura de turma de ensino individual de Álgebra Linear I no semestre 2018.2 para as dis centes mencionadas. Aprovado, com votos contrários dos professores Aislan e Alan Almeida.
O nome do docente que assumirá esta turma será definido na próxima reunião do Conselho Departamental. Com relação ao componente Geometria Euclidiana Plana, o pedido foi feito pela estudante Thayse de Fátima e o Presidente observou que não há choque de horários entre a disciplina solicitada e os componentes nos quais já está matriculada e Cyntian Verônica informou que Thayse está
trabalhando e, se fizesse matrícula na turma regular de Geometria, teria que se ausentar das aulas alguns dias por causa do trabalho, o que culminaria na sua reprovação por falta. A Prof a. Teresa sugeriu que a aluna se matricule na turma regular que está ofertada no período 2018.2 e converse com o
professor responsável. O Prof. Samuel Canevari ressaltou que outra opção seria solicitar aproveitamento de estudos. Sem mais comentário, o Presidente pôs em votação a criação de turma de ensino individual de Geometria Euclidiana Plana em 2018.2. Indeferido por unanimidade. No
que diz respeito aos pedidos feitos para Matemática Financeira, três deles foram feitos pelas alunas
do curso de Matemática Flávia de Oliveira, Maria Joseane e Roseli Andrade e um feito por Érica
Fernanda Santos, do curso de Ciências Contábeis, onde também foi observado, a priori, que não há
choque de horários entre esta disciplina (2018.2) e as outras nas quais elas estão matriculadas. A representante discente, Cyntian Verônica, informou que as alunas da Matemática estão matriculadas
em algumas disciplinas do Departamento de Matemática de São Cristóvão que chocam com os
componentes do Departamento de Matemática de Itabaiana. Alguns conselheiros se manifestaram
informando que há tempo hábil para conclusão do curso, além de destacarem o grande número de
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disciplinas que ela estão matriculadas, o que poderia sobrecarregar os estudos. Para a aluna de Ciências Contábeis a orientação é que se matricule na turma regular da disciplina, que está aberta no atual semestre. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a abertura da turma de
ensino individual de Matemática Financeira em 2018.2. Indeferido, com manifestação contrária da discente Cyntian. No caso do componente Matemática para o Ensino Médio II, o pedido foi
feito pela discente Edileuza de Menezes, que ainda tem prazo suficiente para conclusão do curso e o
componente curricular em questão será ofertado em 2019.1. Diante disso, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a abertura da turma de ensino individual de Matemática para o Ensino Médio II em 2018.2. Indeferido, com manifestação contrária da discente Cyntian. Por fim, a disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, solicitada por Romário de Jesus, Leandro Oliveira, Ítalo Renê e Jackeline dos Santos, sendo os três primeiros prováveis formandos
2018.2 ( dois deles já aprovados em concurso público) e a última teve seu prazo para conclusão do
curso prorrogado recentemente e, dentro do cronograma sugerido, seria adequado cursar a disciplina
neste semestre. O Prof. Aislan questionou o fato de os alunos cursarem Estágio II e III ao mesmo
tempo e a Profa. Teresa explicou que há condições para isso. Assim, o Presidente pôs em votação
a oferta de turma de ensino individual do componente Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática III no semestre 2018.2. Aprovado por unanimidade. Item 9. Em seguida, o Prof.
Samuel Canevari pôs em discussão a escolha dos membros para compor a Comissão de Apoio Pedagógico, explicando que foi enviado e-mail para todos os docentes do Departamento contendo a
Instrução Normativa que regulamenta a orientação pedagógica e solicitando a manifestação de
quem tivesse interesse em participar desta Comissão e os professores Alejandro Caicedo, Éder Mateus e Marta Élid se candidataram. Após ratificar o convite e sem novas manifestações, o Presidente pôs em votação a formação da Comissão de Apoio Pedagógico, que terá como membros os
professores Samuel Canevari (Presidente do Colegiado), Teresa Cristina (Presidente do
NDE), Alejandro, Éder e Marta. Aprovado, com voto contrário do Prof. Alan Almeida. Item
10. O Presidente pôs em discussão os resultados obtidos pelos alunos nas disciplinas do curso de
Matemática no semestre 2018.1, destacando que se tratava de uma análise preliminar destes resultados, sendo a presente discussão fonte de embasamento para conclusão da mesma. Ele explicou que
acessou os diários de turma de todas as disciplinas ofertadas pelo DMAI neste semestre, usando
como variáveis observadas as disciplinas, o nome e matrícula dos alunos, a média final, o total de
faltas e os resultados alcançados. Considerando que alguns discentes estavam matriculados em mais
de uma disciplina, a primeira observação foi feita de uma maneira geral, destacando o que ele chamou de sucesso real (quantidade de aprovados dividido pela quantidade de aprovados e reprovados,
excluindo trancamentos e reprovados por média e falta) e apresentou a porcentagem de sucesso de
todas as disciplinas do curso em ordem crescente. O Prof. Alan Almeida chamou a atenção para a
alta porcentagem de sucesso nas turmas de Cálculo I e Matemática Financeira ministradas pelo professor substituto Thiago de Jesus, diante da realidade observada ao longo dos anos. Posteriormente,
buscou quem foram os estudantes que reprovaram nas disciplinas Cálculo I, Fundamentos de Mate-
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mática e Vetores e Geometria Analítica, informando que a maioria dos alunos analisados reprovaram em todas as disciplinas que estavam matriculados. Numa outra abordagem, selecionou todos os
alunos do curso de Matemática e observou como eles se saíram nos componentes nos quais estavam
matriculados, ressaltando que, de 154 estudantes ativos, 101 deles reprovaram em mais de 50% das
disciplinas que estavam matriculados e que a quantidade de disciplinas não foi fator determinante
para o sucesso ou insucesso dos discentes. Ao considerar os alunos de outros cursos que fizeram
disciplinas da Matemática, os dados foram ainda mais preocupantes, pois cerca de dois terços reprovaram. Diante destes dados, o Prof. Samuel Canevari solicitou contribuições dos conselheiros para
aprimorar a análise e destacou que, apesar de não possuir conhecimento em softwares estatísticos,
fez esse levantamento por iniciativa própria e que pretende, quando finalizá-lo, elaborar um relatório para acompanhamento e comparação com próximos semestres. O Prof. Éder Mateus sugeriu que
o levantamento fosse enviado aos membros do Colegiado para apreciação e posterior encaminhamento de sugestões. A Profa. Teresa Cristina destacou a importância deste trabalho, pois permite
identificar os alunos que precisam da orientação pedagógica, buscando sempre ir além dos dados
quantitativos. O Prof. Samuel Canevari enfatizou que o papel do Colegiado do curso é de buscar soluções para melhorar esse quadro de insucesso apresentado. O Prof. Alejandro Caicedo sugeriu a
elaboração de um questionário para que os discentes respondam sobre diversas questões ligadas ao
curso e que, de posse das respostas observadas, sejam traçadas estratégias de reversão desta situação. O Prof. Alan perguntou aos conselheiros o por quê deste quadro e o Presidente do Colegiado
respondeu que será preciso investigar os diversos motivos que podem levar a isso. Já o Prof. Aislan
Leal levantou que o problema poderia estar associado à própria matemática, ou melhor, à falta de
afinidade com ela. O Prof. Samuel Brito destacou a enorme dificuldade em matemática encontrada
pelos alunos ingressantes, a exemplo do que foi informado pelos professores que ministraram o curso de pré-cálculo recentemente, reforçando a ideia levantada pelo Prof. Alan sobre a deficiência do
vestibular (ENEM). O Prof. Samuel Canevari reforçou a ideia de que o Departamento precisa encontrar caminhos para modificar essa realidade e que estes dados serão discutidos na próxima reunião do Conselho Departamental e continuará ser debatido nas próximas reuniões do Colegiado.
Item 11. O Prof. Samuel Canevari retomou a questão do resultado dos estudantes do curso no
ENADE 2017 e perguntou se havia alguma sugestão para tentar melhorar o desempenho dos mesmos no exame, uma vez que esse conceito é uma das formas como o MEC avalia o curso. Ele relembrou que os professores Wagner Ferreira, Samuel Brito, Aislan Leal e Teresa Cristina ofertaram
um curso preparatório para o ENADE e o Prof. Samuel Brito enfatizou que poucos alunos, que fariam o exame, compareceram às aulas do curso, sugerindo um acompanhamento contínuo para a próxima prova. O Presidente sugeriu que seja feita uma conscientização da importância do ENADE entre os estudantes e o Prof. Éder Mateus informou que a Comissão de Apoio Pedagógico já poderá
começar esse trabalho com eles. Os conselheiros parabenizou o Prof. Samuel Canevari pela apresentação dos resultados dos alunos nas disciplinas do semestre 2018.1. Nada mais havendo a tratar,
eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
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será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo terceiro
dia do mês de outubro de dois mil e dezoito.
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11ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 20/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 20 de novembro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 11a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 22/11/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.049674/2018-78 (Atividades Complementares), da discente Cyntian Verônica dos Santos;
4. Discussão/Análise dos resultados dos discentes do curso de Matemática no ENADE
2017;

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Referência: Discussão/Análise dos resultados dos discentes do curso de Matemática no
ENADE 2017.
Data: 22/11/2018
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Alejandro
Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus
Lisboa Aquino. Ausentes, sem justificativa, Aislan Leal Fontes. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 10a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação
do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.049674/2018-78 (Atividades Complementares), da discente Cyntian Verônica dos Santos. 4. Discussão/Análise dos
resultados dos discentes do curso de Matemática no ENADE 2017. 5. O que ocorrer. Havendo
quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião solicitando a inclusão de um ponto, “Decisão
do Colegiado de curso quanto ao prosseguimento do processo 23113.007708/2017-76 (Reformulação do PPC) ao CONEPE ou retorno do mesmo ao Departamento (Memorando n o
56/2018/DEAPE)”. A maioria dos conselheiros concordou com a inclusão do ponto na reunião, sendo contrário o Prof. Alan Almeida. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 10a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação
do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.049674/2018-78 (Atividades Complementares), da discente Cyntian Verônica dos Santos. 4. Discussão/Análise dos
resultados dos discentes do curso de Matemática no ENADE 2017. 5. Decisão do Colegiado de
curso quanto ao prosseguimento do processo 23113.007708/2017-76 (Reformulação do PPC)
ao CONEPE ou retorno do mesmo ao Departamento (Memorando n o 56/2018/DEAPE). 6. O
que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foram iniciadas as atividades do Programa de Apoio Pedagógico, com utilização da plataforma Moodle e cadastro dos calouros na mesma, onde estão disponíveis vídeo-aulas, listas de exercícios e materiais com conteúdos básicos do
cálculo; também informou que serão realizados encontros presenciais nos horários vagos destes alunos. Ele informou que foi iniciada a orientação pedagógica de discentes e que ocorreu uma primeira
reunião, onde se definiu o nome da Prof a. Marta Élid para presidir a Comissão de orientação pedagógica; também foi convocada uma reunião com os estudantes que não foram aprovados em mais
de 50% das disciplinas nas quais estavam matriculados e, dos 101 convocados, só compareceram
17. Ele parabenizou os coordenadores da XI Semana da Matemática (XI SEMAT), os professores
Alejandro Caicedo, Samuel Brito e Viviane de Jesus, pela organização do evento. Informou ainda
que se ausentará das funções da chefia nos períodos de 03 a 05 e 17 a 19 de dezembro e que o subchefe, o Prof. Murilo de Medeiros, o substituirá. Informou que o trabalho de iniciação científica,
orientado por ele e desenvolvido pelo discente José Santos Brito Júnior, foi homenageado com
menção honrosa no 28o Congresso de Iniciação Científica da UFS. Por fim, informou que pediu aos
docentes, por e-mail, que o PAD fosse preenchido e submetido no SIGAA até o dia 23 de novembro, pois enviaria todos os Programas aos conselheiros para análise prévia, e os mesmos seriam
apreciados e homologados na próxima reunião do Conselho Departamental (29-11-18). O Prof.
Alan Almeida informou que lançou um manifesto sobre o ENEM, distribuído no Campus de São
Cristóvão e localmente para recolher assinaturas de docentes; o documento solicita a abertura de
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discussão por parte da reitoria sobre o conteúdo das ciências exatas que são abordados no Exame,
destacando que o exigido atualmente é insuficiente para atestar se o alunos está apto ou não a ingressar nos curso de graduação. A discussão visa diminuir os índices de retenção na Universidade.
Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 10ª Reunião Ordinária do Colegiado de
2018. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item
3. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.049674/2018-78
(Atividades Complementares), da discente Cyntian Verônica dos Santos, passando a palavra para a
Profa. Teresa Cristina. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 451 horas;
assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em
votação, o parecer emitido pela Profa. Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão o resultado obtido pelos discentes do curso de Matemática no
ENADE 2017, relembrando que comentou sobre o assunto na última reunião do Colegiado. Ele
apresentou um levantamento feito por ele sobre o número de acertos e erros cometidos pelos estudantes na prova (já enviado por e-mail aos professores do curso) para análise e discussão. Na tabela
estavam listados o ano de ingresso dos alunos que fizeram a prova, assim como as questões e as
suas respectivas correções; as perguntas da prova também foram apresentadas para análise do nível
de dificuldade delas. Ele selecionou algumas questões e comentou o baixo desempenho dos discentes nas mesmas, ressaltando que não apresentavam alto grau de dificuldade. A Prof a. Teresa Cristina
observou, após uma breve análise da prova, que as questões do ENADE não parecem familiares aos
estudantes do curso, já que eles não estariam acostumados a resolver e/ou interpretar problemas
deste tipo. As notas das questões subjetivas não foram observadas. Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a questão ligada ao processo 23113.007708/2017-76 (Reformulação do Projeto
Pedagógico de curso), que diz respeito ao prosseguimento do mesmo ao CONEPE ou retorno ao
Departamento para análise e alteração, segundo recomendações do DEAPE. No momento da apreciação da inserção deste ponto na reunião, o Prof. Samuel Canevari explicou que recebeu o Memorando eletrônico no 56/2018/DEAPE com solicitação de um posicionamento do DMAI quanto ao
trâmite deste processo e que continha em anexo o relatório do DEAPE sobre as alterações no PPC.
Em tempo, relembrou que em reuniões anteriores informou que se reuniu com o pessoal do DEAPE
e que eles relataram que a proposta do PPC que foi apresentada pelo DMAI não contemplava o que
a lei regulamenta no que diz respeito ao caráter prático de componentes curriculares, aos estágios
(devem ser totalmente práticos), aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), que deveriam ser de
caráter obrigatório, e às cargas horárias pedagógicas; além disso, a técnica do DEAPE destacou que
a proposta apresentada estaria com características de bacharelado e não de licenciatura. Ele também
relembrou que nesta conversa com o DEAPE foi indagado sobre o que deveria ser feito quanto ao
trâmite do processo e ele sugeriu que encaminhasse ao CONEPE do jeito que estava; no entanto, a
diretora deste setor, a Profa. Lívia Rezende, recomendou o encaminhamento do memorando citado
para consulta ao Colegiado, antes de qualquer movimentação do mesmo. O Prof. Samuel Canevari
destacou que, caso o processo volte para o Colegiado, é importante que todos que participarem da
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reformulação do PPC conheçam as leis que regulamentam a questão. O Prof. Alejandro Caicedo
manifestou-se favorável ao encaminhamento ao CONEPE, enquanto a Prof a. Teresa Cristina entende que o processo deveria voltar ao Colegiado. O Prof. Alan Almeida ressaltou que não poderia se
posicionar sobre a questão, pois não teve acesso ao relatório técnico emitido pelo DEAPE, o que
motivou seu voto contrário à inclusão deste ponto de pauta e o Prof. Samuel Canevari informou que
ele resumiu em sua fala anterior o que estava descrito no relatório e que a discussão, neste momen to, girava em torno do encaminhamento do processo ao CONEPE ou ao Colegiado de curso, ficando a discussão do parecer técnico para uma próxima reunião. O Prof. Alan recomendou ao Presidente do Colegiado que, ao receber esse tipo de memorando, encaminhe a documentação aos membros do Colegiado e/ou Conselho com antecedência para análise. O Prof. Éder Mateus sugeriu que o
PPC retorne ao Colegiado e que a técnica que emitiu o relatório seja convidada para uma reunião a
fim de esclarecer os pontos listados no seu parecer. O Prof. Samuel Canevari concordou com o retorno do PPC e, só após o estudo do relatório emitido pelo DEAPE e das leis que regem a questão,
convidar a técnica para uma reunião. Após discussão, o Presidente pôs em votação o encaminhamento do processo 23113.007708/2017-76 para o Colegiado do curso de Matemática, que foi
aprovado com voto contrário do Prof. Alan, que justificou que não tomou conhecimento prévio do conteúdo do parecer técnico do DEAPE. Item 6. O Prof. Alan Almeida informou que recolherá assinaturas para o manifesto sobre o ENEM até o fim do mês e perguntou ao Prof. Samuel
Canevari se teria a possibilidade de abrir processo com o manifesto via Departamento (com posteri or encaminhamento à reitoria) e ele respondeu que não, apenas se fosse uma decisão do Colegiado.
Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito.
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12ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 18/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 18 de dezembro de 2018)
Convocamos Vossa Senhoria para 12a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 20/12/2018 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 11a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018);

3. Apresentação/Discussão dos relatórios, do DEAPE/PROGRAD, a respeito da proposta de
reformulação do PPC do curso de Matemática do DMAI;
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alan Almeida Santos
Decano do Colegiado

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada pelo decano do Colegiado do curso de Matemática, o Prof. Alan Almeida
Santos, e presidida pelo Presidente do Colegiado do curso, o Prof. Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Éder Mateus de Souza,
Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, sem
justificativa, Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente) e Joelma Carvalho Vilar (DEDI). Participaram como convidados da reunião os professores Mateus Alegri e Wagner Ferreira. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 11a Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apresentação/Discussão dos relatórios, do DEAPE/PROGRAD, a respeito da proposta de reformulação do PPC do curso de Matemática do
DMAI. 4. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foi divulgada a nota preliminar do curso de licenciatura em Matemática de Itabaiana, onde foram considerados a nota do
ENADE, corpo docente, infraestrutura, entre outras coisas relacionadas ao curso, e que obteve, em
2017, nota 3. Já o Índice Geral de curso (IGC), que abrange toda a UFS, foi nota 4. Informou também que o calendário acadêmico foi reformulado, para inclusão do período de férias coletivas, prorrogando o fim do semestre; no entanto, o período para solicitação de disciplinas para a oferta 2019.1
não foi alterado e a chefia do DMAI solicitou as disciplinas obrigatórias ofertadas por outros Departamentos e também pediu que os outros departamentos enviassem ao DMAI as suas demandas de
disciplinas para reprovados e formandos. Em tempo, pediu que, aqueles que tiverem interesse em
ministrar disciplina optativa em 2019.1, encaminhe a sugestão de oferta até 31 de janeiro de 2019.
Informou ainda que durante as férias coletivas de janeiro de 2019 o Campus funcionará das 07 às
13h e todas as salas de aula estarão fechadas; ele destacou que, nesse período, a servidora Sílvia
Ávila não estará de férias e trabalharia na Direção do Campus, já que o chefe e o subchefe estariam
de férias. A Profa. Teresa Cristina informou que foi feita uma segunda reunião da Comissão de orientação pedagógica para analisar as respostas dos discentes em questionários aplicados anteriormente, destacando as dificuldades relacionadas à fatores psicológicos apontadas em grande número.
Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 11ª Reunião Ordinária do Colegiado de
2018. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item
3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os relatórios emitidos pelo
DEAPE/PROGRAD sobre a reformulação do Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Matemática
Licenciatura. Ele explicou que o processo 23113.007708/2017-76, referente à nova proposta de
PPC da Matemática e aberto em 27 de abril de 2017, estava no DMAI e continha dois relatórios técnicos emitidos pela servidora Ann Letícia Guarany (DEAPE) sobre as versões enviadas para análise. Com estes dados, ele apresentou uma síntese do que foi feito e do que deixou de ser feito de
acordo com os pareceres inseridos no processo; para ser mais didático, ele mostrou uma tabela que
tratava sobre as práticas como componentes curriculares e as disciplinas pedagógicas, sobre os estágios e sobre os Trabalhos de conclusão de curso (TCCs) e temas transversais. Inicialmente, ele informou que na primeira versão do PPC aprovada pelo Colegiado do curso, as práticas como componentes curriculares estavam voltadas para as disciplinas de Laboratório, Seminários, Tecnologias
para o ensino da Matemática, Laboratório do ensino da Matemática, Metodologias de ensino da ma-
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temática e História da Matemática e as pedagógicas seriam Psicologias do desenvolvimento e da
aprendizagem, Legislação e ensino, LIBRAS, Matemática para o ensino fundamental e Matemática
para o ensino médio (I, II e III) e TCCs. De acordo com o primeiro parecer do DEAPE, as discipli nas de laboratório, LIBRAS e os seminários não poderiam ter suas cargas horárias totais consideradas como práticas, pois possuem uma parte teórica, sugerindo uma revisão da carga horária atribuída. Na segunda versão encaminhada ao DEAPE, manteve-se as práticas como componentes curriculares anteriores e as disciplinas pedagógicas, excluindo LIBRAS, e acrescentou-se o termo ensino
nas ementas das disciplinas Matemática para o ensino fundamental e Matemática para o ensino médio (I, II e III) e o relatório técnico sobre esta segunda versão, mais uma vez, ressaltou que, embora
tenham sido feitas alterações pontuais, as mesmas não atendiam à solicitação anterior, não caracterizando práticas como componentes curriculares ou disciplinas de formação pedagógica, de acordo
com o parecer CNE/CP no 02/2015. A Profa. Teresa Cristina parabenizou o Prof. Samuel Canevari
pela apresentação didática e destacou que a prática, descrita no parecer CNE/CP n o 02/2015, está relacionada à formação docente (planejar aulas, discutir o ensino, a avaliação do conteúdo) e é este
caminho que deverá seguido no PPC do curso, contrário ao que foi feito até agora, onde priorizouse, principalmente, conteúdos técnicos-científicos, como ressaltado pelo DEAPE. O Prof. Wagner
Ferreira informou que a proposta dos Seminários seria justamente fazer com que o aluno treinasse o
ensino dos conteúdos vistos nas disciplinas e, talvez, isso não tenha ficado claro na descrição de
suas ementas, o que ratificou o Prof. Alan Almeida. O Prof. Samuel Canevari informou que entendimento da técnica que analisou a proposta do PPC é de que os Seminários não são práticos e o
Prof. Alan informou que a ideia destas disciplinas é justamente a preparação e a execução de aulas
de conteúdos. A Profa. Viviane de Jesus informou que a ideia vai além de planejar e executar, com
discussão dos procedimentos para o ensino e o Prof. Wagner informou que isto seria o objetivo dos
Seminários, mas que não ficou claro nas ementas. Assim, o Prof. Alan sugeriu que as ementas dos
Seminários sejam modificadas para uma melhor compreensão de seus objetivos. O Presidente apresentou alguns exemplos de ementas de disciplinas com o caráter prático para os cursos de licenciatura em Matemática, contidas no documento “Contribuições da SBM para a discussão sobre o Currículo de Matemática”, para mostrar como seria a descrição de um componente prático. O Prof.
Éder Mateus destacou, diante da discussão, que há a necessidade de alteração de alguns pontos,
como foi sugerido pela equipe técnica do DEAPE. A Profa. Teresa chamou a atenção para o fato de
que as disciplinas de Seminários deverão ser trabalhadas por docentes da área de ensino do Departamento e, por isso, os mesmos deverão se reunir para elaboração destas ementas, com viés ligado à
área, e o Prof. Alan complementou que o importante é cumprir com a exigência do DEAPE, sem fugir do objetivo da disciplina. Além disso, o Prof. Samuel Canevari sugeriu que os professores da
área de ensino elaborem propostas para atender a exigência de completar as cargas horárias práticas
como componentes curriculares e pedagógicas que faltam. Com relação aos estágios, o relatório da
primeira versão do PPC apontou que seria necessário reavaliar o caráter do Estágio Supervisionado,
de modo que ele seja visto como uma atividade acadêmica que permita o exercício profissional; assim, o Estágio I descrito nesta versão contrariava esta ideia, já que estava mais voltado para a teoria
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do que para a prática profissional. Após alterações recomendadas pelo DEAPE, foi encaminhada
uma nova versão do PPC para avaliação e a técnica relatou que as normas de estágio do PPC conti nuaram considerando os estágios como disciplinas, ao invés de atividades acadêmicas, com a carga
horária atribuída ao docente igual à carga horária atribuída ao discente. Outra questionamento foi
com relação ao número de 30 vagas ofertadas pelos estágios, já que o número de alunos que ingres sam no curso é igual a 50. Além disso, recomendou considerar todas as Resoluções da UFS que tratam do tema para adequação dos estágios às normas da instituição. A Profa. Teresa informou que,
segundo as normas que regulamentam os estágios, os professores de turmas de estágio não terão
carga horária igual à dos alunos e funcionarão como orientadores dos estudantes. O Prof. Alan ressaltou que os estágios devem seguir o que foi colocado no relatório do DEAPE e que nunca deveriam ter sido consideradas disciplinas. Diante do exposto, o Prof. Samuel Canevari concluiu que os
estágios deverão ser reformulados, de forma que fiquem totalmente práticos, e os conteúdos teóricos do Estágio I (incluindo os temas transversais) deverão embasar a criação de uma nova disciplina, com caráter pedagógico. Por fim, foram postos em discussão os Trabalhos de conclusão de curso (TCCs), propostos como componentes optativos no novo PPC do DMAI. Na primeira versão eles
não constavam e o relatório do DEAPE recomendou que deveriam ser inclusos todos os conteúdos
previstos na Resolução no 02/2015/CNE. Desse modo, na segunda verão do Projeto, foram inclusas
as Práticas de Pesquisa I e II e Fundamentos de investigação científica como disciplinas opcionais;
diante disso, o segundo relatório reforçou o parecer anterior, destacando que o Projeto não atendia a
Resolução CNE e nem os próprios objetivos do curso de possibilitar o acesso à pesquisa, já que as
disciplinas voltadas para isto era optativas. Assim, foi recomendado que haja uma disciplina de caráter obrigatório com estas características. O Prof. Samuel Canevari informou que apenas 2 ou 3
cursos de toda a UFS não possuem TCC nas suas grades curriculares, segundo a técnica do DEAPE,
e destacou que, no instrumento de avaliação de cursos do MEC, a presença dos TCCs são considerados na atribuição das notas. O Prof. Alan discordou do caráter obrigatório dos TCCs. A Prof a. Teresa mostrou-se favorável à obrigatoriedade dos TCCs, pois considera importante para a formação
dos discentes, e informou que eles também são considerados atividades acadêmicas específicas. O
Prof. Samuel Canevari informou que existem outras recomendações nos relatórios do DEAPE, mas
que são ajustáveis sem demandar uma maior discussão a respeito. Após o exposto, o Presidente
pôs em votação o encaminhamento de manter o processo do PPC no DMAI para que os devi dos ajustes sejam feitos, a fim de atender as recomendações do DEAPE. Aprovado por unanimidade. Com isso, o Prof. Samuel Canevari sugeriu que a discussão e reformulação do Projeto Pedagógico seja feita pelo Colegiado de curso, solicitando que nas próximas reuniões sejam apresentadas propostas para isso. Item 4. O Prof. Alan Almeida perguntou por que o Prof. Murilo de Medeiros, subchefe do Departamento, não enviou a convocação para a reunião do Colegiado diante do
afastamento do chefe, já que lhe foi solicitado que o fizesse e o Prof. Samuel Canevari informou
que na portaria de subchefia do Prof. Murilo não havia a atribuição de vice-coordenador de curso,
que, no entendimento dele, são duas coisas diferentes. O Prof. Alan informou que consta na atual
resolução das normas acadêmicas que o Presidente do Colegiado é o chefe do Departamento e, nas
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suas ausências, deverá ser substituído pelo subchefe e o Prof. Samuel Canevari falou que buscará
informações sobre a questão. Nada mais havendo a tratar, eu, Samuel da Cruz Canevari, lavrei a
presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito.
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1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 22/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 22 de janeiro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 24/01/2019 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 12a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018);
3. Apreciação de ad referendum pela homologação da ação de extensão VIII Programa
de Verão em Matemática da pós-graduação em Matemática – PROMAT;
4. Concurso para professor substituto;
5. Oferta 2019.1;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Cyntian Verônica dos Santos (Representante discente), Éder Mateus de
Souza, Marta Élid Amorim Mateus, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila
de Almeida (representante técnico-administrativo), Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira
Santos. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (motivo de doença), Géssica de Jesus da
Silva (licença maternidade), Rafael Neves Almeida (reunião Residência Pedagógica), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausente, sem justificativa, Mateus Alegri. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata
da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). 3. Apreciação de ad referendum
pela homologação da ação de extensão VIII Programa de Verão em Matemática da pós-graduação em Matemática - PROMAT. 4. Concurso para professor substituto. 5. Oferta 2019.1.
6. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião. Item 1. O Prof.
Samuel Canevari informou que não haverá reunião do Colegiado no mês de janeiro devido ao recente retorno das férias coletivas e um feriado na última quinta-feira do mês; com isso, a apreciação
da oferta 2019.1 (toda a gama de disciplinas) será feita pelo Conselho Departamental, já que ela
precisa ser apreciada até o dia 31 de janeiro do corrente ano. Informou também que o discente Ítalo
Renê colou grau antecipado e tomou posse num concurso no qual foi aprovado, no estado da Bahia;
já os discentes Leandro Oliveira e Romário de Jesus também deverão colar grau antecipado a fim de
participar da seleção de mestrado e, com isso, será necessário reabrir edital para monitoria, já que
eles são monitores de Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica, respectivamente. Informou ainda
que o professor substituto Tiago de Jesus foi convocado em um concurso e não concluirá as disciplinas do semestre 2018.2 atribuídas à ele. Informou que o Prof. Mateus Alegri substituirá, enquanto suplente, a Profa. Viviane de Jesus no Colegiado, em virtude de sua licença maternidade. Informou também que as inscrições para o concurso efetivo do DMAI encerraram no dia 22 de janeiro e
o Departamento está aguardando a divulgação da lista de inscritos para verificar a questão da possibilidade ou impossibilidade da participação de membros da Banca Examinadora; caso haja algum
impedimento de algum membro, uma reunião extraordinária deverá ser convocada para definir uma
nova composição. Informou ainda que enviou e-mail aos docentes do DMAI para comunicar sobre
a eleição para composição do COMPIBIC/COMPQ 2019/2021 e as indicações deverão ser feitas
pelos chefes de Departamentos ou Diretores de Centro até o dia 11 de fevereiro do corrente ano; em
tempo, informou que pretende se candidatar para essa eleição. O Prof. Alan Almeida informou que
existe a nota técnica no 400/2018/MEC, que regulamenta a formação da lista tríplice para reitor das
Universidades, com alterações na forma como são compostas as estas listas; nesse sentido, ele solicitou que o Departamento fizesse uma consulta à assessoria jurídica da UFS para saber o reflexo
dessa nota nas eleições para chefes de Departamento. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 12a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2018). Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari
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iniciou a apreciação do ad referendum, de 03 de dezembro de 2018, pela homologação da ação de
extensão VIII Programa de Verão em Matemática da pós-graduação em Matemática – PROMAT,
que será realizada no período de 17 de janeiro a 01 de março de 2019, sob coordenação do Prof. Arlúcio da Cruz Viana (DMAI/UFS). Ele explicou que, apesar de se tratar de uma ação de extensão
promovida pelo PROMAT, foi preciso autorizar a participação do Prof. Arlúcio no SIGAA, pois o
mesmo está vinculado ao DMAI. Assim, o Presidente pôs em votação o ad referendum de 03 de
dezembro de 2018. Aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a abertura de concurso para professor substituto, explicando que, no momento, o Departamento conta com dois docentes temporários, o Prof. Rokenedy Lima e o Prof. Thiago de Jesus, e
que os contratos dos dois encerram antes do início do semestre 2019.1; por isso, será necessário
contratar novos professores substitutos para o período mencionado a fim de suprir o afastamento
para pós-doutorado da Profa. Marta Élid, a licença maternidade da Prof a. Viviane de Jesus e a vaga
oriunda da redistribuição da Profa. Karly Barbosa. O Prof. Alan Almeida destacou que, diante do
exposto, a discussão sobre a oferta 2019.1 deveria ocorrer antes da discussão sobre a abertura de
concurso para professor substituto, a fim de justificar a necessidade de contratação de mais docentes
e a Profa. Marta informou que há o direito de contratação do substituto, em decorrência dos afastamentos, e que eles poderão ministrar aulas para repetentes, além da demanda regular, de modo que
a oferta já considere estes docentes. O Prof. Alejandro Caicedo ressaltou que não houve nenhuma
manifestação sobre a pauta no início da reunião e, por isso, os pontos deveriam ser discutidos na ordem que estavam na convocação. Dando prosseguimento à reunião, o Prof. Wagner Ferreira chamou a atenção para o fato de que o afastamento da Prof. Viviane será apenas por seis meses e questionou a necessidade de contratação de um substituto, considerando a data de início do período
2019.1. Diante do questionamento, o Prof. Éder Mateus sugeriu a abertura de concurso para suprir a
vaga da Profa. Marta e da Profa. Karly, e que, a depender da necessidade futura, seja considerada a
possibilidade de convocar possíveis excedentes deste concurso. O Prof. Samuel Canevari sugeriu
abrir concurso para as vagas da Profa. Marta e da Profa. Viviane, já que o contrato do Prof. Rokenedy, vinculado à saída da Profa. Karly, ainda está em vigor. Assim, o Presidente pôs em votação
a abertura de concurso para professor substituto com duas vagas, que foi aprovada por unanimidade. O Prof. Samuel Canevari propôs que a Matéria de Ensino do concurso seja 'Matemática
e Estatística' e sugeriu colocar todas as disciplinas que o Departamento de Matemática oferta para
outros cursos na planilha de solicitação de abertura do concurso, como os Cálculos I, II e III, Fundamentos de Matemática para Química, Equações Diferenciais Ordinárias (EDO), Cálculo Numérico
I, Vetores e Geometria Analítica, Introdução à Estatística, Probabilidade e Estatística, Matemática
Financeira e Matemática Básica. O Prof. Alan voltou a destacar que a discussão tomou por base
uma oferta ainda não aprovada e, por isso, a considerou nula. O Prof. Samuel Canevari discordou,
informando que apenas sugeriu que a área seja em Matemática, considerando que, com o retorno do
Prof. Ricardo Nicasso do doutorado, a demanda na área de Educação Matemática ficaria coberta. O
Prof. Alan sugeriu maior cuidado na relação de disciplinas que podem ser atribuídas ao professor
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substituto, já que o ponto da prova didática abordado no concurso não abrange tantas disciplinas,
principalmente as mais avançadas, recomendando que o leque de disciplinas para o substituto seja
mais restrito e que o ponto da prova do concurso seja um tema central dentro desse leque. O Prof.
Wagner sugeriu que sejam retiradas da sugestão do Prof. Samuel Canevari as disciplinas EDO e
Cálculo Numérico I, por exemplo, e o Prof. Samuel Brito sugeriu retirar também Cálculo II e Cálculo III, para que, em futuras ofertas, seja evitada a atribuição das mesmas para os professores substitutos contratados neste concurso. Assim, foi posta em votação a lista de disciplinas que devem
constar no edital de abertura do concurso para professor substituto do DMAI, considerando
duas propostas: a do Prof. Samuel Canevari, que contemplou todas as disciplinas acima listadas, que obteve três votos, e a dos professores Wagner e Samuel Brito, que abrangeu as disci plinas listadas pelo Presidente excluindo-se EDO, Cálculo Numérico I, Cálculo II e Cálculo
III, que obteve nove votos, sendo, portanto, aprovada. Desse modo, no edital do concurso deverão constar as disciplinas Cálculo I, Fundamentos de Matemática para Química, Vetores e Geometria Analítica, Introdução à Estatística, Probabilidade e Estatística, Matemática Financeira e Matemática Básica e a Matéria de ensino será 'Matemática e Estatística'. Para compor a Banca examinadora, candidataram-se os professores Éder, Alan, Aislan Leal e Wagner (suplente); assim, o Presidente pôs em votação os nomes dos professores Éder (Presidente), Aislan, Alan e Wagner (suplente) para compor a banca examinadora deste concurso, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, abriu-se discussão para definir o ponto da prova didática, e o Prof. Alan sugeriu
como ponto 'Aplicações da integral de Riemann', justificando que é um ponto que abre espaço para
a criatividade do docente e que permite mensurar o conhecimento em cálculo e geometria analítica,
o Prof. Aislan sugeriu 'Aplicações de derivadas de funções reais de uma variável real' e o Prof. Mu rilo de Medeiros sugeriu 'Teorema de Bayes'; sem mais sugestões, o Presidente pôs em votação a
proposta do Prof. Alan, que obteve um voto, a proposta do Prof. Aislan, que obteve 10 votos, e
a proposta do Prof. Murilo, que obteve um voto. Com isso, o ponto para a prova didática para
este concurso será 'Aplicações de derivadas de funções reais de uma variável real'. Por fim, para a
titulação exigida, a Profa. Marta sugeriu 'graduação em Matemática', somente, e o Prof. Alan sugeriu 'graduação em Matemática ou áreas afins', que, na votação, a primeira proposta obteve três
votos e a segunda obteve nove votos. Assim, a titulação exigida para este concurso será graduação
em Matemática ou áreas afins. Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a oferta 2019.1,
explicando que enviou previamente a sugestão de oferta para apreciação dos conselheiros e algumas
propostas de alteração foram-lhes enviadas. Uma das alterações foi a troca de disciplinas que seriam
ministradas pelos professores Arlúcio da Cruz e Samuel Brito, de forma que este ficou responsável
por Matemática Financeira e Fundamentos de Matemática para Química enquanto aquele ficou com
Cálculo I e Probabilidade e Estatística, e ambos concordaram com a permuta. Outra mudança foi
com relação a retirada de uma turma de Vetores e Geometria Analítica, que estava com o Prof. Murilo de Medeiros e repassada para um substituto, e inserção de uma turma de Introdução à Estatística para o Prof. Murilo. Também houve alteração com a disciplina Estágio Supervisionado III, antes
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sem horários definidos por se tratar de uma atividade acadêmica específica, que passou a ter uma
definição de horários a pedido da Profa. Teresa Cristina, que justificou ser necessário a fim de impedir que os alunos preencham todo a grade de horários com outros componentes, dificultando a orientação dos discentes no Estágio III. O Prof. Wagner Ferreira observou que havia um substituto
com a disciplina Cálculo II, possibilidade que foi descartada no ponto de pauta anterior. Como havia a distribuição de disciplinas para três futuros professores substitutos, o Prof. Alan Almeida sugeriu reorganizar a oferta de forma que um dos substitutos não mais existisse. O Prof. Wagner destacou que a Profa. Viviane de Jesus deveria ter atribuições no período 2019.1 para quando retornasse da licença maternidade e, por isso, seu nome passou a constar na tabela apresentada, apesar se
sua licença se estender pelo semestre 2019.1. O Prof. Éder Mateus informou que poderia assumir
uma disciplina da Profa. Viviane até o término da licença. Além da oferta apresentada, o Prof. Samuel Canevari informou que havia uma demanda para Geometria Euclidiana Plana e Equações Diferenciais Ordinárias e o Prof. Éder discordou de ofertá-las em 2019.1 diante do baixo número de
matrículas em ambos componentes em 2018.2. O Prof. Wagner sugeriu que a Prof a. Viviane ministre aulas de Vetores e Geometria Analítica e Cálculo II, antes atribuídas a um substituto, e, diante da
sugestão, o Prof. Samuel Brito se comprometeu a ministrar as aulas de Vetores e Geometria Analítica e o Prof. Éder assumiria a turma de Cálculo II até o término da licença da professora. Uma outra
questão levantada foi a carga horária de 8h atribuída para um dos substitutos e o Prof. Alan sugeriu
remanejar uma das turmas de Introdução à Estatística (diversos) do Prof. Murilo para este substituto. Com esta sugestão, o Prof. Murilo levantou a hipótese de ministrar uma disciplina optativa, no
caso, Matemática Discreta e um dos substitutos ficaria com Matemática Básica e duas turmas de Introdução à Estatística. O Prof. Samuel Canevari também informou que recebeu o memorando no
111/2018 do Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade (NUPATI) solicitando vagas em disciplinas do curso de Matemática no semestre 2019.1 para pessoas da terceira idade e os conselheiros
sugeriram manter o que ficou definido na oferta anterior, que foi de ofertar duas vagas em todas as
disciplinas do curso no semestre 2019.1. O Prof. Alan quis saber se os horários das disciplinas do
PROFMAT ficavam expostos no mural do Departamento e o Prof. Wagner explicou que os mesmos
ficavam nas portas das salas onde são ministradas as aulas do mestrado; sendo assim, o Prof. Alan
sugeriu que estes horários ficassem expostos também no mural. A Prof a. Marta Élid sugeriu a fixação dos horários de cada docente nos seus respectivos escaninhos, para que todo o Departamento tivesse ciência das atividades desenvolvidas por seus professores. O Presidente informou que o Prof.
Aislan Leal fez um levantamento de quantos alunos estariam interessados em cursar a disciplina optativa Álgebra Linear II em 2019.1 e, até a presente reunião, oito alunos manifestaram interesse.
Após ajustes, a oferta 2019.1 foi apresentada da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Estruturas Algébricas II (246T12) e Álgebra Linear II (horário a definir)); Prof. Alan Almeida (Análise na Reta
(246T12) e Álgebra Linear I (24T56)); Prof. Alejandro Caicedo (Cálculo II (246T12) e Fundamentos de Matemática (24T34)); Prof. Arlúcio da Cruz (Cálculo I (246T12) e Probabilidade e Estatística (2M34/4M12)); Prof. Éder Mateus (Matemática para o Ensino Fundamental (35T12) e Introdu-
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ção à Álgebra Linear (PROFMAT)); Prof. Mateus Alegri (Matemática para o Ensino Médio II
(24T34) e Números e Funções (PROFMAT)); Prof. Murilo de Medeiros (Introdução à Estatística
(3M34/5M12) e (35T12) e Matemática Discreta (35T56); Prof. Rafael Neves (Vetores e Geometria
Analítica (35T12) e História da Matemática (35T34)); Prof. Ricardo Nicasso (Novas Tecnologias e
o Ensino de Matemática (24T34) e (24T56) e Fundamentos de Cálculo (PROFMAT)); Prof. Samuel
Brito (Fundamentos de Matemática para Química (246M34) e Matemática Financeira (24T12));
Prof. Samuel Canevari (Variáveis Complexas (246M34)); Prof a. Teresa Cristina (Estágio Supervisionado em ensino de Matemática I (6T345/24T56) e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III (2346M12/3T56)); Profa. Viviane de Jesus (Vetores e Geometria Analítica (24T56) e Cálculo II (2N12/46N34)); Prof. Wagner Ferreira (Cálculo Numérico I (35T12) e (2N34/4N12) e Matemática Discreta (PROFMAT)); Professor substituto 1 (Cálculo I (246T56) e Matemática Financeira
(2N12/4N34)); Professor substituto 2 (Matemática Básica (24T56) e Introdução à Estatística
(24N34) e (24N12)). Sem mais sugestões, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta
2019.1, incluindo as disciplinas obrigatórias, as optativas, atribuições dos professores e horários. Aprovado por unanimidade. Item 6. O Prof. Alan Almeida explicou que, na 12a Reunião Ordinária do Conselho Departamental de 2018, não deixou claro o motivo de ter discordado do cronograma in loco apresentado pela Profa. Marta Élid no ponto de pauta 5, que discutiu o pedido de afastamento para pós-doutorado da docente e, por isso, registrou que foi contra o afastamento porque
não considerou válido, como justificativa de afastamento, o cronograma relatado no qual constava
apenas o mínimo de uma semana de atividades na instituição promotora do pós-doutorado. O Prof.
Murilo de Medeiros informou que precisará alterar mais uma vez o seu Programa de Atividade Docente (PAD) por ter assumido duas turmas de Vetores e Geometria Analítica da Prof a. Viviane de
Jesus, que encontra-se de licença maternidade, e que o mesmo deverá ser apreciado novamente pelo
Conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove.
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1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 05/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 05 de fevereiro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 07/02/2019 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Apreciação de ad referendum pela homologação da ação de extensão 'Rumo a
OBMEP';
2. Eleição para representante docente do DMAI no Colegiado do Departamento de Física
(DFCI), em decorrência dos afastamentos das professores Marta Élid (pós-doutorado)
e Viviane de Jesus (licença maternidade);
3. Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Aprendizagem das
operações com frações”, coordenado pelos professores Teresa Cristina, Viviane de
Jesus e Tiago Nery;
4. Concurso para professor efetivo do DMAI (processo 23113.033778/2018-61).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia
Ávila de Almeida (representante Técnico-administrativo), Teresa Cristina Etcheverria e Wagner
Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (participação em evento), Marta
Élid Amorim Mateus (afastamento para pós-doutorado), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para
doutorado – PUC/SP) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausentes, sem justificativa, Aislan Leal Fontes e Murilo de Medeiros Sampaio. Pauta: 1. Apreciação de ad referendum pela homologação da ação de extensão 'Rumo a OBMEP'. 2. Eleição para representante
docente do DMAI no Colegiado do Departamento de Física (DFCI), em decorrência dos afastamentos das professoras Marta Élid (pós-doutorado) e Viviane de Jesus (licença maternidade). 3. Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Aprendizagem das
operações com frações”, coordenado pelos professores Teresa Cristina, Viviane de Jesus e Tiago Nery. 4. Concurso para professor efetivo do DMAI (processo 23113.033778/2018-61). Havendo quórum, o senhor presidente deu início à reunião informando que recebeu, após o envio da
convocação da mesma, uma solicitação da Profa. Teresa Cristina, via e-mail, para incluir a discussão sobre a prorrogação do projeto de pesquisa 'Aprendizagem das operações com frações' por seis
meses. Como se trata do mesmo projeto descrito no ponto de pauta 3, foi sugerido que a discussão
ocorra neste mesmo ponto. Desse modo, os conselheiros concordaram com a inclusão desta discussão. Item 1. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do ad referendum, de 04 de fevereiro de
2019, pela homologação da ação de extensão 'Rumo a OBMEP', que será realizada no período de 15
de março a 15 de agosto de 2019, sob coordenação dos professores Samuel Brito Silva (coordenador) e Aislan Leal Fontes (coordenador adjunto). Ele explicou que o Prof. Samuel Brito o informou
que havia um edital da PROEX aberto para solicitação de bolsa e, como no dia 04 seria o último dia
para submissão do projeto e no dia 05 o último para autorização da ação de extensão pela chefia departamental, ele homologou, no SIGAA, por este documento. Ele relembrou que este projeto já havia sido aprovado pelo Conselho Departamental numa outra oportunidade, quando ele estava como
coordenador do mesmo. O Prof. Samuel Brito informou que o projeto também conta com a colaboração do Prof. Janisson Fernandes (IFS). Assim, o Presidente pôs em votação o ad referendum de
04 de fevereiro de 2019. Aprovado por unanimidade. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a eleição para representação docente do DMAI no Colegiado do Departamento de Física de
Itabaiana (DFCI), explicando que tanto a titular, Prof a. Marta Élid, quanto a suplente, Profa. Viviane
de Jesus, encontram-se afastadas para pós-doutorado e licença maternidade, respectivamente. Diante da situação, o chefe do DFCI, o Prof. Adilmo Francisco, enviou e-mail para o DMAI com o intuito se saber quem seria o novo representante ou se aguardaria a volta de uma das docentes. Sendo assim, o Prof. Samuel Canevari perguntou se alguém tinha interesse na representação, mas ninguém
se manifestou e o DMAI ficará sem representação no Colegiado do DFCI até o retorno da titular ou
suplente. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o relatório final do pro-
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jeto de pesquisa intitulado 'Aprendizagem das operações com frações', passando a palavra para a
Profa. Teresa Cristina. Com a palavra, ela explicou que o Prof. Tiago Nery não participou da pesquisa por conta de problemas de saúde, de modo que o projeto foi executado pelas professoras Teresa e
Viviane de Jesus com a colaboração da ex-aluna Caroline de Carvalho e da aluna Jackeline dos
Santos, ambas do curso de Matemática. Ela informou que o mesmo instrumento de coleta, que focou nas operações com frações, foi aplicado no Colégio Estadual Prof. Nestor Carvalho Lima (7 o e
9o ano do ensino fundamental, sendo em três turmas de cada ano/1o e 3o ano do ensino médio, também em três turmas de cada ano) e no Campus Itabaiana - UFS (uma turma de Cálculo I e uma tur ma de Cálculo II, do curso de matemática), observando-se uma porcentagem abaixo de 50 % de
acertos na adição, subtração, multiplicação e divisão propostas na questão 1 dentre os alunos do 7 o e
9o anos do ensino fundamental e 1 o e 3o anos do ensino médio, e na multiplicação e divisão entre os
estudantes de Cálculo I; entre os discentes da turma de Cálculo II, o resultado ficou em torno de
80% de acertos na adição, subtração e multiplicação, havendo uma queda nas operações que envolviam divisão (cerca de 70%). Nas outras questões aplicadas, o índice de acertos foi ainda pior. O
Prof. Samuel Canevari perguntou se esses alunos foram selecionados e a Prof a. Teresa informou que
o instrumento foi aplicado aleatoriamente tanto na turma de Cálculo I quanto na de Cálculo II. Diante da quantidade de questionários aplicados, a Prof a. Teresa informou que, devido ao tempo gasto
na análise dos mesmos, não foi possível a confecção de artigos e, por isso, ela solicitou a prorrogação do projeto por seis meses, a fim de finalizá-lo efetivamente com a publicação de artigos; no entanto, enfatizou que toda a pesquisa foi feita dentro do prazo estipulado para o projeto. O Prof. Ale jandro Caicedo parabenizou a Profa. Teresa pela pesquisa, principalmente pelo registro de informações que servirão de base para comparações futuras. Além disso, ressaltou que o estudo também
pode indicar uma falta de aptidão de alguns estudantes para a matemática, o que geraria resultados
tão insatisfatórios. O Prof. Mateus Alegri também parabenizou a pesquisa e perguntou como solucionar esse problema de baixo rendimento e se haveria um caminho para ser seguido a fim de solucioná-lo e a Profa. Teresa informou que o seu próximo projeto visa trabalhar com os professores da
educação básica, no sentido de motivar um aperfeiçoamento contínuo, com mudanças na forma de
ensinar frações; já no tocante aos alunos, ele destacou que deve haver um acompanhamento o mais
próximo possível e buscar estimulá-lo a pesquisar, a perguntar, a correr atrás do conhecimento. O
Prof. Alan Almeida perguntou se o grupo envolvido na pesquisa tomou a iniciativa de dar aulas extras a estes alunos que apresentaram dificuldades, além de aconselhar, e a Prof a. Teresa respondeu
que isso ainda não foi proposto, mas que pode ser um encaminhamento. O Prof. Alan ressaltou que
o problema existe e que é visível para todo o DMAI e gostaria de saber o que fazer efetivamente
para resolvê-lo. Diante da colocação do Prof. Alan, o Prof. Rafael Neves ressaltou que grupo de
pesquisa não é para dar aula e que pesquisa em Educação Matemática serve para constatação de
problemas e, para solucioná-los, propõe-se projetos de extensão; além disso, ele informou que estes
dados servem para direcionar o professor na sua prática em sala de aula. O Prof. Rafael também
destacou que talvez as ações para melhorar estes índices fossem mais efetivas se acontecessem no
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258

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Concurso para professor efetivo do DMAI (processo 23113.033778/2018-61).
Data: 07/02/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

início do curso de Matemática. Após discussão, o Presidente parabenizou o projeto e o relatório
e pôs em votação o relatório final do projeto de pesquisa 'Aprendizagem das operações com
frações', coordenado pelas docentes Teresa e Viviane. Aprovado por unanimidade. Com relação à prorrogação deste projeto por seis meses, já mencionada e explicada anteriormente, foi posto
em votação e aprovada por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a
alteração da Banca examinadora do concurso para professor efetivo do DMAI, explicando que, diante da publicação da lista definitiva de inscritos, foi enviado e-mail para todos os membros da
Banca escolhidos anteriormente para saber se havia conflito de interesse; o Prof. Éder Mateus se
manifestou, informando que um dos inscritos é primo de quarto grau de sua esposa e, por isso, sugeriu a retirada de seu nome como membro da banca, e se manifestou também o Prof. Carlos Gonçalves (UFAL), que informou não haver impedimento para sua participação, enquanto os professores Alejandro Caicedo e Aislan Leal não expuseram os seus posicionamentos. Diante da colocação
do Prof. Éder, fez-se necessário convocar a presente reunião para escolha de novo membro e, antes
de qualquer outra manifestação, o Prof. Samuel Canevari fez uma breve leitura da Resolução n o
36/2018/CONSU, especificamente da parte que regulamenta a formação da Comissão Examinadora.
O Prof. Éder destacou a importância da lisura do processo e, para evitar qualquer contratempo, ele
retirou seu nome como membro da Comissão, mesmo atendendo os requisitos da resolução citada.
O Presidente perguntou se o Prof. Alejandro possuía algum impedimento para participar do certame
e ele respondeu que não. No caso do Prof. Aislan, que não estava presente na reunião, o Prof. Sa muel Canevari informou que um dos inscritos no concurso tem um artigo em colaboração com o
Prof. Aislan e, com isso, o Prof. Éder recomendou a retirada do nome do mesmo a fim de evitar
problemas futuros. O Prof. Alan Almeida concordou com a recomendação do Prof. Éder e, além
disso, ressaltou a importância da participação de pessoas experientes na condução de um concurso;
por isso, pôs seu nome à disposição para compor a Banca examinadora. Diante do exposto, o Prof.
Samuel Canevari pôs em votação a saída do Prof. Aislan da Banca examinadora do concurso
para professor efetivo do DMAI. Aprovado por unanimidade. Com esta saída, formam a Comissão examinadora os professores Alejandro e Carlos como titulares, sendo necessário indicar
mais um titular e dois suplentes e o Presidente informou que conversou previamente com o Prof.
Zaqueu Alves (DMA/UFS), da área de Álgebra, sobre a possibilidade de compor esta Banca e este
mostrou-se disponível para participar. O Prof. Éder registrou que não concorda com a participação
do Prof. Alan na Banca, já que este moveu processo administrativo contra a Prof a. Marta Élid, esposa do Prof. Éder e prima de um dos candidatos do concurso, ressaltando que não estava questionan do o caráter do docente, preocupando-se apenas com possível suspeição do concurso, concordando,
desse modo, com a indicação do Prof. Zaqueu. O Prof. Alan declarou que o processo aberto não foi
contra pessoa alguma e nem contra o Departamento pois tratou-se de uma consulta à Assessoria Jurídica da UFS pedindo um parecer sobre a conduta aplicada pela chefia no processo de licença capacitação da docente citada. O Prof. Alan concordou com a indicação do nome do Prof. Zaqueu, já
que pontos na área de Álgebra são cobrados no concurso, e se dispôs a ficar como suplente do mes -
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mo. Assim, o Presidente pôs em votação os nomes dos professores Zaqueu – DMA/UFS (presidente), Alejandro – DMAI/UFS e Carlos – UFAL (membro externo) para serem titulares da
Banca examinadora do concurso para professor efetivo do DMAI (Edital n o 015/2018). Aprovado por unanimidade. Quanto aos suplentes, o Prof. Samuel Canevari informou que conversou
com o Prof. Guilherme de Freitas (IME) sobre a possibilidade de sua participação neste concurso
como suplente e o mesmo mostrou-se disponível. Sem mais discussões, o Presidente pôs em votação os nomes dos professores Alan (DMAI/UFS) e Guilherme (IME) para serem os suplentes
desta Banca examinadora. Aprovado com voto contrário do Prof. Éder, que justificou com a
sua posição sobre a participação do Prof. Alan nesta Comissão anteriormente. Por fim, o Presidente solicitou celeridade ao processo aos membros da banca. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
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2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 26/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 26 de fevereiro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 28/02/2019 (quinta-feira) às 09:00h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação da Ata da 01a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2019);
4. Indicação de docente para compor o Colegiado do curso de Matemática;
5. Concurso para professor substituto (alteração na banca examinadora);
6. Disciplinas sem docentes no semestre 2018.2;
7. Alteração na oferta 2019.1;
8. Apreciação/Discussão do Plano Integrado de melhoria do desempenho acadêmico do
Campus Itabaiana 2018-2020 (Investigação diagnóstica);
9. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 28/01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Concurso para professor substituto (alteração na banca examinadora).
Data: 28/02/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio,
Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (representante técnico-administrativo), Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (afastada para pós-doutorado), Ricardo Nicasso Benito (Afastado para doutorado – PUC/SP) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausente, sem justificativa, Arlúcio da Cruz Viana. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Extraordinária
do Conselho Departamental (2019). 4. Indicação de docente para compor o Colegiado do curso de Matemática. 5. Concurso para professor substituto (alteração na banca examinadora).
6. Disciplinas sem docentes no semestre 2018.2. 7. Alteração na oferta 2019.1. 8.
Apreciação/Discussão do Plano Integrado de melhoria do desempenho acadêmico do Campus
Itabaiana 2018-2020 (Investigação diagnóstica). 9. O que ocorrer. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião e o Prof. Alan Almeida perguntou porque o ponto de pauta, re lacionado à reformulação do PPC, solicitado por ele, via e-mail, não estava na convocação da reunião e o Prof. Samuel Canevari respondeu que só a viu após o envio da convocação. O Prof. Alan
pediu a apreciação da inclusão deste ponto e o Presidente negou, alegando que este tema deveria ser
discutido pelo Colegiado do curso; o Prof. Alan explicou que a discussão proposta por ele girava
em torno da condução administrativa da reforma do PPC, destacando que a solicitação de inclusão
de ponto de pauta numa reunião, por um conselheiro, é de sua inteira responsabilidade. Item 1. O
Prof. Samuel Canevari informou que os monitores das disciplinas Cálculo I e Vetores e Geometria
Analítica concluíram o curso e, após consulta à Comissão de Monitoria do Campus, foi informado
que não haveria tempo hábil para contratação de novos monitores até o final do semestre 2018.2; diante disso, ele enviou e-mail para todos os alunos consultando-os sobre interesse em exercer monitoria voluntária e não houve manifestação. Além disso, o Departamento foi consultado sobre o interesse na renovação das bolsas de monitoria e o chefe respondeu que havia o interesse. Informou
também que criou um questionário, disponível no SIGAA, para levantamento da situação acadêmica e profissional dos egressos do curso de matemática, solicitando ampla divulgação. Informou ainda que foram definidas as datas para a realização do concurso para professor efetivo do DMAI, que
acontecerão no período de 25 de março a 02 de abril de 2019. Ele informou que o afastamento do
Prof. Ricardo Nicasso para doutorado se encerrava nesta data e que na semana seguinte ele já estaria de volta ao Departamento. Informou também que serão atualizadas as placas externas dos Departamentos do Campus. Informou ainda que há a possibilidade de registro no SIGAA, pelos alunos, da ausência de algum docente em suas aulas. Ele informou que na última reunião do Colegiado
de curso iniciou-se a correção na proposta de reformulação do novo Projeto Pedagógico do curso
(PPC), com ênfase para os Estágios Supervisionados e as disciplinas da área de formação pedagógica. O Prof. Alan Almeida informou que o manifesto lançado por ele sobre a prova de Matemática
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do ENEM passou em reunião do CCET, onde foi aprovado por unanimidade, e o diretor do Centro
o encaminhou, na forma de processo (23113.016921/2019-31), para o Gabinete do Reitor. O Prof.
Alan questionou sobre o prazo para solicitar pontos de pauta e o Prof. Samuel Canevari informou
que os conselheiros são consultados sobre a necessidade de inclusão de pontos quando não há muitos pontos para discussão e, diante da recusa do Prof. Samuel Canevari em inserir o ponto de pauta
solicitado pelo Prof. Alan, este pediu licença e retirou-se do recinto. O Prof. Samuel Canevari informou que no dia 19 de fevereiro recebeu um e-mail do Prof. Alan com o pedido de inclusão do ponto
'Discussão sobre a reforma do Projeto Pedagógico do curso' e a negou, alegando que esta discussão
seria do Colegiado do curso; no dia 25 de fevereiro, foi enviado um outro e-mail pelo Prof. Alan
com a proposta do seguinte ponto de pauta 'Discussão e esclarecimento sobre a condução dos trabalhos envolvendo a reforma do PPC', com nova negativa pela chefia. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). Após alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente pôs em
discussão a Ata da 01a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2019). Após alteração,
a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente pôs
em discussão a eleição para escolha de um novo membro para o Colegiado, explicando que, embora
na convocação da reunião constasse a palavra 'indicação', o correto seria afirmar que haveria uma
eleição para escolha deste novo conselheiro. Explicou também que, devido ao desligamento, a pedido, do Prof. Samuel Brito deste Conselho, seria necessário a escolha de um novo representante.
Como o Prof. Mateus Alegri era suplente, passou, dessa forma, a compor o Colegiado como titular
e, para suplente, a Profa. Teresa Cristina sugeriu o nome do Prof. Rafael Neves, que acatou a sugestão. Sem mais manifestações, o Presidente pôs em votação o nome do Prof. Rafael para suplência do Colegiado do curso de Matemática. Aprovado, com voto contrário do Prof. Murilo de
Medeiros. Item 5. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a alteração na Banca
examinadora do concurso para professor substituto do DMAI, explicando que, após divulgação da
lista definitiva de inscritos, o Prof. Éder Mateus ficou impossibilitado de participar do certame por
ter sido orientador de trabalho de conclusão de curso de um dos candidatos; com isso, o suplente,
Prof. Wagner Ferreira, passou a titular da Banca e seria necessário escolher um novo suplente. Apenas o Prof. Samuel Canevari se manifestou para assumir a suplência da banca; assim, foi posto em
votação os nomes dos docentes Wagner, Alan Almeida, Aislan Leal e Samuel Canevari (suplente) para compor a banca examinadora do concurso para professor substituto do DMAI
(Edital no 02/2019). Aprovado por unanimidade. Item 6. O Presidente pôs em discussão as disciplinas que estão sem docentes no semestre 2018.2, explicando que isso aconteceu por conta da licença maternidade da Profa. Viviane de Jesus, responsável por uma turma de Cálculo III e duas de
Vetores e Geometria Analítica, sendo estas últimas assumidas pelo Prof. Murilo de Medeiros; assim, encontra-se ainda sem professor a turma de Cálculo III. Em seguida, encerrou o contrato do
professor substituto Tiago de Jesus Filho, no dia 28 de fevereiro, que era responsável por três turmas de Matemática Básica, que ainda precisam de algumas aula para concluí-las. Com a volta do
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Prof. Ricardo Nicasso do doutorado, algumas turmas ficarão ele e o mesmo sugeriu assumir duas
turmas de Matemática Básica, justificando preservação de suas cordas vocais e finalização da tese
de doutorado e sua defesa; no entanto, o DMAI possui, no momento, quatro turmas sem professor e
alguns conselheiros sugeriram que o Prof. Ricardo fique com a turma de Cálculo III (3N34/5N12) e
uma de Matemática Básica, que faltam poucas aulas para conclusão (23T56). O Prof. Éder Mateus
se dispôs a assumir outra turma de Matemática Básica (2N34/4N12) e o Prof. Mateus Alegri se
comprometeu a ministrar as aulas restantes da outra de Matemática Básica (2N12/4N34). Sem mais
discussão, o Presidente pôs em votação a distribuição das disciplinas sem professor no período
2018.2, da forma apresentada acima. Aprovado, com voto contrário do Prof. Murilo de Medeiros. Item 7. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a alteração na oferta 2019.1, informando
que recebeu um e-mail da Profa. Viviane de Jesus solicitando mudança de uma turma que lhe foi direcionada no turno da noite, já que ela tem um bebê pra cuidar e o esposo precisa trabalhar todas as
noites na UFS. Após analisar a grade de horários da oferta 2019.1, a docente repassou à chefia que
conversou com o Prof. Alejandro Caicedo, que se dispôs a trocar de turma com ela, de modo que
ele ministre aulas de Cálculo II à noite e ela Cálculo II à tarde; no entanto, o Prof. Éder Mateus chamou a atenção para o fato de que, dessa forma, não poderia substituir a professora até a sua volta da
licença maternidade, conforme definido em reunião anterior. Após análise dos horários, o Prof.
Éder observou que não haveria choque entre suas turmas e a turma de Cálculo II que ficaria com a
docente, após troca com o Prof. Alejandro. O Prof. Alejandro também se dispôs a ministrar aulas na
turma de Cálculo II da tarde até o retorno da licença da docente, além de assumir a turma de Cálculo II da noite. Assim, o Prof. Alejandro ficará responsável pela turma de Cálculo II à noite e a Prof a.
Viviane pela turma de Cálculo II da tarde; enquanto ela estiver de licença, o Prof. Alejandro também ficará responsável pela turma de Cálculo II até o retorno da mesma. Outra troca sugerida foi
entre a turma de Fundamentos de Matemática, que estava com o Prof. Alejandro, e Matemática para
o Ensino Médio II, que estava com o Prof. Mateus Alegri, permanecendo o mesmo horário das
duas; a justificativa apresentada esteve ligada ao fato do curso possuir uma aluna com deficiência
auditiva e o Prof. Mateus possuir habilidades para a orientação da discente. O Prof. Samuel Canevari registrou que a Profa. Teresa Cristina solicitou alteração no horário do Estágio Supervisionado III
por haver choque entre este componente e a disciplina História da Matemática; assim, foi feita a
transferência dos horários de Estágio III da terça pela manhã para a sexta pela manhã. Sem mais
discussões, o Presidente pôs em votação as alterações acima, de modo que a Prof a. Viviane fique responsável por uma turma de Cálculo II a tarde e o Prof. Alejandro pela turma de Cál culo II a noite, além de assumir a turma de Cálculo II da Prof a. Viviane até o retorno da licença maternidade. Outra troca foi realizada entre os professores Alejandro e Mateus, de forma
que o Prof. Alejandro ministre aulas de Matemática para o Ensino Médio II e o Prof. Mateus
de Fundamentos de Matemática. Além disso, foi alterado o horário do Estágio III, conforme
mencionado acima. Aprovado, com voto contrário do Prof. Murilo de Medeiros. Item 8. O senhor Presidente pôs em discussão a investigação diagnóstica que compõe o Plano Integrado de me-
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lhoria do desempenho acadêmico do Campus Itabaiana para o período de 2018 a 2020, explicando
que seria um assunto para ser discutido no Colegiado, mas, como esta reunião acontecerá após a
próxima reunião de Coordenação de Cursos do Campus, que espera um retorno dos Departamentos
quanto a questão, ele resolveu antecipar a discussão. Ele informou que o relatório foi enviado, via email, para todos os docentes com antecedência e que o mesmo apresentava uma pesquisa feita com
alunos que exibiam alto índice de retenção. O Prof. Éder Mateus questionou a metodologia aplicada, já que, durante reunião da orientação pedagógica com estudantes do curso de Matemática, estes
repassaram que não responderam ao questionário desta pesquisa, apesar de se enquadrarem entre os
que estão com retenção elevada; alguns conselheiros também questionaram a amostra analisada,
ressaltando que partes do texto com relação a este ponto gerava confusão no entendimento. Dentre
os alunos do curso de Matemática, apenas 25 responderam as perguntas do questionário, que foi
aplicado através do SIGAA, o que, para os conselheiros, não representa a realidade fielmente. O
Prof. Samuel Canevari listou as disciplinas que, segundo o relatório, geram maior retenção no Campus, que seriam Cálculo I, Cálculo II, Vetores e Geometria Analítica, Matemática Básica, Introdução à Estatística, Fundamentos de Matemática, entre outras, chamando a atenção para o fato de que
a maioria das disciplinas apontadas são do curso de Matemática. Ele também destacou a questão da
desmotivação, apontada pelos discentes de todos os cursos, em cursar algumas disciplinas de suas
respectivas grades curriculares, sendo campeã de reclamação o componente Cálculo I. Os motivos
indicados pelos estudantes que justificavam os altos níveis de reprovação estavam representados pelas palavras disciplina, professor e dificuldade; com relação à questão do professor, foram citadas a
dificuldade para acompanhar o ritmo do docente, a rigidez e a metodologia usada, enquanto que entre as dificuldades apontadas, estavam a falta de dedicação do próprio estudante e problemas emocionais, por exemplo. O Prof. Samuel Canevari registrou que estes motivos listados no relatório do
Campus coincidem com os motivos apresentados nos questionários aplicados pela Comissão de
Orientação pedagógica do DMAI aos 16 alunos que compareceram à uma primeira reunião, num
universo de 101 alunos convocados e que se encontram abaixo de 50% da carga horária do curso
concluída. O Prof. Wagner Ferreira perguntou o que o professor poderia fazer diante das dificuldades do próprio estudante (problemas emocionais e/ou falta de dedicação) e o Prof. Éder sugeriu que
se pergunte aos estudantes alvos da pesquisa se eles realmente estão fazendo o curso que queriam
fazer de fato, já que o SISU possibilita escolher o curso para aprovação de acordo com a nota obtida, não necessariamente sendo aquele de sua aptidão. O Presidente informou que o Campus já fez
esta pergunta e o diretor apresentou dados de que a maioria não está cursando a graduação que gostaria. Em resposta ao Prof. Wagner, o Prof. Samuel Canevari deu o seu exemplo de que, apesar de
não gostar muito de Matemática antes do vestibular, ingressou no curso pela facilidade de ingresso
e o concluiu, sempre motivado pela vontade de mudar de vida; e é esta vontade que ele não percebe
nos alunos do curso, sugerindo que o corpo docente busque caminhos para estimular os estudantes,
mostrando que o curso de Matemática é muito bom, já que possibilita seguir vários caminhos além
de ser professor. Ele ressaltou que o Departamento já toma diversas atitudes com relação ao conteú-
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do, como o curso de pré-cálculo, o Programa de Iniciação a Cursos Superiores (PICS), aulas extras,
e que o direcionamento a ser seguido deve ser levando em conta a questão motivacional do aluno,
como por exemplo, trazendo profissionais na Semana da Matemática que falem dos benefícios de
ser um professor. O Prof. Alejandro Caicedo informou que a apresentação de profissionais para motivação de alunos já é feita em escolas do ensino fundamental e médio dos EUA, por exemplo, e que
este poderia ser um exemplo a ser seguido. O Prof. Éder constatou que o DMAI já vem tomando
atitudes que, no âmbito departamental, é o que pode ser feito inicialmente, como é o caso do PICS,
orientação pedagógica, projetos de extensão; além disso, enfatizou que pode-se motivar o discente a
enxergar outros caminhos, mas a motivação principal deverá ser pela docência, já que o curso é de
licenciatura. O Prof. Samuel Brito chamou a atenção para a quantidade de horas semanais que os
estudantes disseram dedicar aos estudos, numa média de 3 horas/semana, o que inviabiliza o sucesso em qualquer curso. A Prof a. Teresa Cristina destacou e parabenizou os docentes do DMAI pelo
empenho em diminuir as dificuldades dos alunos, baseada no feedback que recebe destes; no entanto, ela percebeu que falta vontade por parte de alguns discentes para vencer as suas próprias dificuldades (barreiras pessoais) e que, além da questão cognitiva, deve-se também direcionar esforços
para as questões psicológicas. O Prof. Mateus Alegri deu o exemplo de um ex-aluno do curso que,
apesar de ter apresentado algumas dificuldades no início (cognitivas e psicológicas), se formou e
hoje faz doutorado; ele também destacou que o orientou em pesquisa e, em algumas conversas, foi
informado que a qualidade do ensino que ele teve foi muito fraca e isso dificultou o desempenho no
início do seu curso na UFS, melhorando na medida que ele se dedicava aos estudos. O Prof. Samuel
Brito informou que ele, o Prof. Wagner e o Prof. Éder, que estão com as disciplinas do primeiro período do curso de Matemática, sempre conversam para saber a situação dos alunos nas três disciplinas e destacou que sempre são os mesmos alunos que tiram boas notas. O Prof. Éder reforçou que a
quantidade de horas destinada aos estudos pelos discentes tem sido muito pouco, fato que é confirmado em conversas informais com os mesmos; ele também destacou que os professores do Departamento são presentes e acessíveis para esclarecimento de dúvidas. O Prof. Samuel Canevari reproduziu a posição de um professor durante uma reunião da Coordenação de Cursos do Campus, que ressaltou que o maior nível de reprovação ocorre nas disciplinas dos três primeiros semestres do curso,
quando o aluno ainda não se situou no ambiente universitário, e propôs que os índices de retenção
sejam observados a partir do terceiro ou quarto período de cada curso, considerando o ano inicial
como um período de adaptação. Por fim, os conselheiros chegaram à conclusão de que o DMAI
vem agindo a fim de minimizar estas dificuldades listadas pelos discentes, seja por apoio coletivo
(PICS, projetos de extensão, pré-cálculo, orientação pedagógica) seja por apoio individual (orientação pedagógica). O Prof. Samuel Canevari destacou que todas estas atividades devem ficar registradas por escrito em forma de relatório. Item 9. O Prof. Samuel Canevari informou que foi aberto
edital, pela PROGRAD, para que os discentes pudessem solicitar prorrogação do prazo de conclusão do curso, através da abertura de processo direcionado ao Colegiado. Neste semestre, o Departamento não foi avisado previamente (antes da abertura do edital) quais seriam os alunos que deveri-
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am fazer o pedido e, por isso, não foi possível reuni-los para uma melhor orientação antes da formalização dos processos; com a chegada dos processos no DMAI, o Presidente fez uma busca no SIGAA e conseguiu a lista dos alunos do curso que preenchiam os requisitos deste edital, sendo encontradas uma situação de jubilamento em 2018.2 e cinco discentes na condição de pré-jubiláveis.
Sendo assim, ele pediu aos membros do Colegiado que estavam responsáveis pelos processos de
prorrogação do prazo de conclusão de curso que se reunissem com os respectivos estudantes antes
da emissão dos pareceres, com o intuito de orientá-los diretamente e da melhor forma para execução
dos prazos. O Prof. Samuel Canevari perguntou se algum conselheiro estava disposto a ajudá-lo na
elaboração de relatórios sobre as ações que estavam sendo desenvolvidas pelo DMAI com o intuito
de amenizar os índices de retenção e o Prof. Éder Mateus sugeriu que coordenadores de ações que
estão sendo executadas no Departamento fiquem responsáveis por registrar por escrito os seus trabalhos e os encaminhem para a chefia até o dia 04 de abril de 2019. O Prof. Éder destacou que, após
comparação dos resultados obtidos pelos calouros nas disciplinas de Vetores e Geometria Analítica,
Fundamentos de Matemática e Cálculo I, há uma interseção entre os bons e maus resultados nos três
componentes. O Prof. Murilo de Medeiros perguntou se era necessário fazer alteração no seu Programa de Atividade Docente (PAD) e o Prof. Samuel Canevari informou que não conseguia retornar o PAD para que o docente o alterasse e que entrasse em contato com a COPAC para sabre como
proceder. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
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3ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 19/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 19 de março de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 21/03/2019 (quinta-feira) às 08:30h
na sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação de ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria 2019;
4. Homologação do resultado do concurso para professor substituto do DMAI (Edital no
02/2019);
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação do resultado do concurso para professor substituto do DMAI (Edital no 02/2019).
Data: 21/03/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnicoadministrativo) e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Arlúcio da Cruz Viana (participação em evento – João Pessoa/PB), Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado)
e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Aislan Leal Fontes e Teresa Cristina Etcheverria. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
02a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Apreciação de ad referendum
pela homologação do Projeto de Monitoria 2019. 4. Homologação do resultado do concurso
para professor substituto do DMAI (Edital n o 02/2019). 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o
presidente deu início à reunião. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que as placas de identificação das salas dos Departamentos foram retiradas para atualização e posterior recolocação. Informou também que, de acordo com o que foi repassado em reunião do Conselho de Centro, já foi feita
licitação para construção do restaurante universitário no Campus de Itabaiana; além disso, encontrase em processo de licitação a troca da administração da cantina do Campus. Informou ainda que, na
última reunião de Coordenação de Cursos do Campus, foi criada uma Comissão para elaborar uma
resposta ao relatório apresentado pela UFS sobre os índices de retenção do Campus. Ele informou
que a colação de grau do semestre 2018.2 será no dia 07 de maio de 2019 e que haverá uma reunião
com os formandos no dia 28 de março. Informou também que a guarita do Campus dispõe de um
ramal (8202), caso seja necessário entrar em contato direto. Informou ainda que no mês de abril, devido as férias dos docentes, haverá apenas uma reunião do Conselho, para homologação do concurso para professor efetivo, ficando a do Colegiado para o mês de maio. Ele repassou que estará de férias a partir do dia 19 de abril e que retornará às suas atividades no dia 29 do mesmo mês; além dis so, informou que todas as férias dos docentes foram marcadas no SIGRH de acordo com suas respectivas solicitações. Por fim, informou que foi solicitada a oferta da disciplina Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) para estudantes do curso de Física Licenciatura e que aguardará até o final de
abril para apreciar todas as demandas que chegarem ao DMAI. O Prof. Alejandro Caicedo informou
que a Comissão de orientação pedagógica do DMAI iniciará sua segunda ação, tendo como público
alvo os calouros do período 2018.2. O Prof. Ricardo Nicasso informou que a defesa de sua tese de
doutorado está marcada para o dia 17 de maio do corrente ano. Item 2. O Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão a Ata da 02a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de
alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou
a apreciação do ad referendum, de 18 de março de 2019, pela homologação do Projeto de Monitoria
do Departamento de Matemática de Itabaiana – DMAI, que engloba a monitoria das disciplinas Matemática Básica, Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica. O Projeto será executado no período de
29 de abril de 2019 a 30 de abril de 2020, sob coordenação do Prof. Rafael Neves e com participa-
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ção do Prof. Arlúcio da Cruz na função de orientador. Ele explicou que o Prof. Rafael será orientador da disciplina Vetores e Geometria Analítica e o Prof. Arlúcio de Matemática Básica e Cálculo I.
Assim, o Presidente pôs em votação o ad referendum de 18 de março de 2019. Aprovado por
unanimidade. Item 4. O senhor presidente pôs em discussão o resultado final do concurso para
professor substituto do DMAI (Edital no 002/2019), passando a palavra para o Prof. Wagner Ferreira, presidente da Banca Examinadora. Com a palavra, ele relatou que participaram do concurso os
candidatos Ayslan Santos Pereira da Costa, Danielle de Carvalho Soares, Eduardo Conceição
Fortaleza, Emerson Campos Pereira, Erick Mário do Nascimento Oliveira, Fagner Justiniano
de Andrade Santos, Gabrielle Marques Santos, Johny Andrade da Cunha, José Adriano Andrade dos Santos, José Alberto de Oliveira Sousa, Jucileide dos Santos, Jussara Santos Rosa,
Luiz Carlos da Silva Sobral, Rafael Oliveira de Jesus, Rikson Miquéias Ferreira Souza, Rodrigo Santana dos Santos, que se apresentaram às 08h30min no local indicado para agendamento
da prova didática. Os demais candidatos inscritos não compareceram e, portanto, foram eliminados
do concurso. Os candidatos Ayslan Santos Pereira da Costa, Danielle de Carvalho Soares, Eduardo Conceição Fortaleza, Erick Mário do Nascimento Oliveira, Johny Andrade da Cunha,
José Adriano Andrade dos Santos, José Alberto de Oliveira Sousa, Jucileide dos Santos, Luiz
Carlos da Silva Sobral, Rafael Oliveira de Jesus, Rikson Miquéias Ferreira Souza, Rodrigo
Santana dos Santos realizaram a prova didática e obtiveram nota inferior a 70,0 pontos, sendo,
portanto, eliminados do concurso conforme parágrafo 4o, Art. 19, da Resolução no 35/2016/CONSU. O Candidato José Adriano Andrade dos Santos não assinou a lista de presença da prova didática. Os candidatos aprovados foram Emerson Campos Pereira, com nota 80,67 (oitenta vírgula
sessenta e sete pontos) na prova didática e nota 20,0 (vinte pontos) na prova de títulos, classificado
com média geral ponderada de 56,40 (cinquenta e seis vírgula quarenta pontos), Gabrielle Marques Santos, nota 72,67 (setenta e dois vírgula sessenta e sete pontos) na prova didática e nota 0,80
(zero vírgula oitenta pontos) na prova de títulos, classificada com média geral ponderada de 43,92
(quarenta e três vírgula noventa e dois pontos), Jussara Santos Rosa, nota 84,00 (oitenta e quatro
pontos) na prova didática e nota 26,00 (vinte e seis pontos) na prova de títulos, classificada com
média geral ponderada de 60,80 (sessenta vírgula oitenta pontos) e Rafael Oliveira de Jesus, nota
76,33 (setenta e seis vírgula trinta e três pontos) na prova didática e nota 26,20 (vinte e seis vírgula
vinte pontos) na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 56,28 (cinquenta e seis
vírgula vinte e oito pontos). Após explanação, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o Relatório final do concurso para professor substituto do DMAI, Edital n o 002/2019. Aprovado por
unanimidade. Item 5. O Prof. Alan Almeida informou que na última reunião do Conselho do
DMAI solicitou inclusão de ponto de pauta dentro do prazo, sendo negada a inclusão do ponto e
também a apreciação pelo Conselho; apesar da negativa, ele repassou aos membros do Conselho
Departamental o direcionamento adotado pelo Colegiado na reforma do Projeto Pedagógico do curso (PPC), destacando que o Presidente do Colegiado decidiu, após última devolução do processo do
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270

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação do resultado do concurso para professor substituto do DMAI (Edital no 02/2019).
Data: 21/03/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

PPC ao Departamento, que todas as propostas de alteração seriam feitas e apreciadas pelo Colegiado sem passar pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), apesar deste ser responsável por assessorar
aquele Conselho para assuntos que envolvem disciplinas e mudanças na grade curricular. Desse
modo, o Prof. Alan perguntou ao chefe porquê o NDE foi desativado no trabalho de reformulação
do PPC e as propostas estão surgindo sem autoria definida e sem o rigor que o NDE exige. Além
disso, destacou que já existe um Projeto aprovado pelo Colegiado, mas, de acordo com as últimas
reuniões deste, ele percebeu que está havendo uma nova reformulação em cima do PPC já aprovado, com criação de novas disciplinas sem a indicação de pré-requisito e sem uma previsão do impacto das mesmas na grade curricular; assim, ele indagou se estão sendo feitos ajustes de acordo
com as recomendações do DEAPE ou se uma nova reformulação será feita, sem o descarte do que
já foi aprovado. O Prof. Samuel Canevari informou que todo o procedimento adotado foi aprovado
pela maioria do Colegiado e que ele apenas sugeriu como conduzir os trabalhos. O Prof. Alan ressaltou que mudanças na grade curricular terão consequências para os alunos e sugeriu aos conselheiros observar o declínio dos resultados do ENADE ao longo dos anos. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove.
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4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 02/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 02 de abril de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 04/04/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Coordenação da XII Semana da Matemática (XII SEMAT);
4. Homologação do resultado do concurso para professor efetivo do DMAI (Edital n o
015/2018);
5. Apreciação do pedido de afastamento para licença capacitação do Prof. Ricardo
Nicasso;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 04/04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 04a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação do resultado do concurso para professor efetivo do DMAI (Edital
no 015/2018).
Data: 04/04/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnico-administrativo),
Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes (Férias), Éder Mateus de Souza (Férias), Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado), Mateus Alegri (questões de saúde) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade).
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 03 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Coordenação da XII Semana da Matemática (XII SEMAT). 4. Homologação do
resultado do concurso para professor efetivo do DMAI (Edital n o 015/2018). 5. Apreciação do
pedido de afastamento para licença capacitação do Prof. Ricardo Nicasso. 6. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que
estará de férias no período de 19 a 28 de abril de 2019 e que o subchefe, o Prof. Murilo de Medeiros, assumirá a chefia do Departamento nesse tempo. Ele solicitou aos docentes que encerrem suas
turmas no SIGAA até o dia 08 de abril, prazo final estipulado pelo DAA para encerramento eletrônico das cadernetas, a fim de fazer a análise do rendimento dos estudantes no semestre 2018.2 para
posterior discussão no Colegiado do curso. Informou que existe um edital aberto do CNPq para
eventos. Informou também que no dia anterior foi aplicada a prova de monitoria para as disciplinas
de Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica e, dos cinco candidatos inscritos, apenas um compareceu (para a monitoria de Vetores), sendo, posteriormente, aprovado; ele repassou que será aberto
um novo edital para preenchimento das vagas ociosas. Informou ainda que chegou um pedido de
abertura de turma regular da disciplina Introdução à Estatística para o semestre 2019.1, além do pedido para oferta de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) encaminhado anteriormente pelo Departamento de Física de Itabaiana. Por fim, informou que o concurso para professor substituto do
DMAI (Edital no 02/2019) foi homologado no Diário Oficial da União. O Prof. Ricardo Nicasso informou que fez um calendário de reposição de aulas da disciplina Cálculo III juntamente com os
alunos da turma, que ficou sem docente em decorrência da licença maternidade da Prof a. Viviane de
Jesus, e as aulas terminarão no dia 29 de abril. O Prof. Samuel Brito informou que o Projeto de extensão 'Rumo à OBMEP' já foi iniciado, apesar de não ter conseguido bolsa remunerada pela Próreitoria de extensão da UFS, e conta com 80 estudantes inscritos, tanto de escolas públicas quanto
particulares, sendo que na primeira aula compareceram 78 estudantes; além disso, informou que o
Prof. Alan Almeida passou a compor a equipe executora do projeto. O Prof. Alejandro Caicedo informou que a Comissão de Orientação Pedagógica fez uma segunda reunião com os alunos do primeiro período e que serão analisadas as respostas que eles deram no questionário aplicado; além
disso, os monitores do Apoio Pedagógico do DMAI trabalharão com estes alunos durante o recesso.
Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 03 a Reunião Ordinária do Conselho
Departamental. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimi-
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dade. Item 3. O senhor presidente pôs em discussão a formação da Comissão da XII Semana da
Matemática (XII SEMAT), explicando que seria necessário definir quais seriam os membros da
mesma para 2019. Manifestaram interesse os professores Ricardo Nicasso e Alejandro Caicedo para
compor a Comissão. Sem mais manifestações naquele momento, o Prof. Samuel Canevari pôs em
votação os nomes dos professores Alejandro e Ricardo para formar a Comissão Organizadora
da XII SEMAT. Aprovado por unanimidade. Item 4. O senhor presidente pôs em discussão o resultado final do concurso para professor efetivo do DMAI (Edital n o 015/2018), passando a palavra
para o Prof. Alejandro Caicedo, membro da Banca Examinadora. Com a palavra, ele relatou que
participaram do concurso os candidatos Eber Daniel Chuno Vizarreta, Jhon Ever Quispe Vargas, Cayo Rodrigo Felizardo Dória, Rodrigo Pires dos Santos, Uirá Norberto Matos de Almeida, Fábio Lima Santos, Charles Braga Amorim e Michele Mendes Novais. Os candidatos Fernanda Roing, Lisiane Rezende dos Santos, José Anderson de Lima e Silva, Luiz Carlos da Silva Sobral e Roberto Alonso Roque Nunez não compareceram ao concurso. Os candidatos Jhon
Ever Quispe Vargas, Uirá Norberto Matos de Almeida e Michele Mendes Novais foram eliminados na prova escrita. Os candidatos Eber Daniel Chuno Vizarreta, Cayo Rodrigo Felizardo
Dória, Rodrigo Pires dos Santos, Fábio Lima Santos e Charles Braga Amorim realizaram todas
as fases do concurso. Os candidatos Cayo Rodrigo Felizardo Dória e Rodrigo Pires dos Santos
foram eliminados na prova didática por terem obtido nota inferior a 70,00 (setenta pontos). Foram
aprovados os candidatos Fábio Lima Santos, com média geral ponderada de 80,75 (oitenta vírgula
setenta e cinco pontos), Eber Daniel Chuno Vizarreta, com média geral ponderada de 79,47 (setenta e nove vírgula quarenta e sete pontos) e Charles Braga Amorim, com média geral ponderada
de 72,00 (setenta e dois pontos). O Prof. Alejandro destacou que foram feitos dois pedidos de recurso, sendo o primeiro feito pelo candidato Uirá Norberto Matos de Almeida para a prova escrita e o
segundo, para a prova didática, feito pelo candidato Cayo Rodrigo Felizardo Dória; ambos os pedidos foram analisados pela Comissão examinadora e as respostas afixadas no mural do Departamento. O Prof. Alan Almeida perguntou porquê não foram feitos comentários e/ou perguntas após as
provas didáticas e o Prof. Alejandro respondeu que a banca examinadora optou por não questionar
os candidatos depois da explanação devido à variedade de assuntos abordados entre os candidatos e,
além disso, em consulta à procuradoria da UFS, o procurador informou que não teria problemas em
fazer ou não fazer perguntas aos candidatos, desde que as mesmas não prejudicassem a avaliação
dos candidato. O Prof. Alan destacou que os questionamentos feitos após a prova didática poderiam
dirimir eventuais dúvidas da banca examinadora; além disso, questionou, após assistir quatro provas
didáticas, a aprovação do terceiro colocado no concurso, já que, segundo ele, o mesmo demonstrou
desconhecimento do assunto sorteado para a prova durante a explanação do conteúdo ao tentar explicar o conceito de funções implícitas exibindo dois exemplos de funções explícitas. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o relatório final do concurso para professor efetivo do DMAI (Edital no 015/2018). Aprovado, com votos contrários do Prof. Murilo de Me-
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deiros e do Prof. Alan, que não concordou com a aprovação do terceiro colocado no concurso.
Item 5. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o pedido de afastamento para licença capacitação feito pelo Prof. Ricardo Nicasso, passando a palavra para ele. Com a palavra, o docente explicou que a licença será para fazer o curso "Intensive Research Programme: Advances in the Anthropological Theory of the Didactic and their consequences in Curricula and the Teacher Education",
que ocorrerá de 03/06 a 26/07/19, na Universidade Autônoma de Barcelona – Espanha, com carga
horária total de aproximadamente 100 horas; ele informou que toda a programação do curso está
disponível no site do Centro de Pesquisa de Matemática da Universidades Autônoma de Barcelona.
Ele também destacou que teve um artigo aceito para apresentação oral ao longo do curso e que recebeu auxílio para a inscrição e para a estadia durante este tempo. Quanto aos seus encargos acadêmi cos, informou que as duas turmas da disciplina de Novas Tecnologias e o Ensino de Matemática
destinadas a ele no semestre 2019.1 serão assumidas pelo Prof. Rafael Neves durante o mês de julho
e, após o retorno da licença, o Prof. Ricardo reassumirá as turmas estendendo suas aulas por uma
semana após o término do semestre para completar a carga horária, conforme cronograma exposto,
uma vez que as turmas ficarão sem aula ao longo do mês de junho; já a disciplina de Fundamentos
de Cálculo (PROFMAT) será encerrada no dia 31 de maio de 2019, conforme calendário apresentado e aprovado pelo coordenador local do PROFMAT, Prof. Éder Mateus. O Prof. Ricardo destacou
a importância do curso para a sua formação e para o Departamento de Matemática, enquanto local
onde ele desenvolve suas atividades docentes. O Prof. Wagner Ferreira questionou se a licença capacitação seria possível, já que o requerente retornou do afastamento para doutorado no início de
março, e este respondeu que, de acordo com a DICADT, a licença capacitação é considerada como
efetivo exercício; o Prof. Wagner elogiou a apresentação do pedido, pois foi mostrado a programação do curso assim como o calendário de como serão supridos os encargos acadêmicos, ressaltando
que pode servir de exemplo para as futuras solicitações. O Prof. Alan Almeida destacou que enquanto o DMAI não fizer a mea culpa e assumir que cometeu um equívoco nos trâmites relacionados à primeira licença capacitação autorizada pelo Departamento, quando não atribuiu carga horária
didática a um (a) docente que iria se afastar e não ficou claro quem assumiria os encargos acadêmicos da mesma, ele iria relembrar o ocorrido, para que o mesmo não voltasse a acontecer. Em seguida, disse que abriu um processo para consultar se a conduta relacionada a tal licença tinha algum
problema e, por todos os setores pelos quais o processo tramitou, responderam que não havia o que
questionar, o que permite a interpretação de que qualquer docente poderá solicitar licença capacitação naqueles moldes, para ele, equivocado. Sem mais discussões, o Prof. Samuel Canevari pôs em
votação a solicitação de afastamento para licença capacitação feita pelo Prof. Ricardo, no período de 01 de junho a 31 de julho de 2019 (incluso o trânsito), para participar de um curso na
cidade de Barcelona – Espanha. Aprovado por unanimidade. Item 6. Nada ocorreu. Nada mais
havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colo-
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cada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao
quarto dia do mês de abril de dois mil e dezenove.
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5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 29/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 29 de abril de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 02/05/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação das solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Análise na
Reta, Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas para o semestre 2019.1;
4. Solicitação de abertura de turmas regulares das disciplinas Equações Diferenciais
Ordinárias (EDO) e Introdução à Estatística no semestre 2019.1;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado “Aspectos Combinatórios de Sobrepartições Cromáticas”, sob coordenação
dos professores Mateus Alegri, Samuel Brito e Wagner Ferreira;
6. Apreciação do Projeto de extensão 'Rumo à OBMEP (Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas )', coordenado pelo Prof. Samuel Brito Silva;
7. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 02/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 05a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Solicitação de abertura de turmas regulares das disciplinas Equações Diferenciais
Ordinárias (EDO) e Introdução à Estatística no semestre 2019.1.
Data: 02/05/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de
Medeiros Sampaio, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnico-administrativo), Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausentes,
com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado) e Viviane de Jesus
Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausente, sem justificativa, o conselheiros Rafael Neves Almeida. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 04 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Apreciação das solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Análise na Reta, Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas para o semestre
2019.1. 4. Solicitação de abertura de turmas regulares das disciplinas Equações Diferenciais
Ordinárias (EDO) e Introdução à Estatística no semestre 2019.1. 5. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Aspectos Combinatórios de Sobrepartições Cromáticas”, sob coordenação dos professores Mateus Alegri, Samuel
Brito e Wagner Ferreira. 6. Apreciação do Projeto de Extensão “Rumo à OBMEP (Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas)”, coordenado pelo Prof. Samuel Brito Silva. 7.
O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta, destacando em seguida que o Prof. Mateus Alegri solicitou a retirada do ponto 5, que tratava da apreciação do seu projeto de pesquisa; o Presidente também solicitou a retirada do ponto 3, explicando
que estes pedidos deveriam ser apreciados pelo Conselho do Departamento após emissão de parecer
pelo Colegiado de curso, o que não ocorreu. Sendo assim, a maioria dos conselheiros concordou
com a retirada dos pontos e a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 04 a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Solicitação de abertura de turmas
regulares das disciplinas Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) e Introdução à Estatística
no semestre 2019.1. 4. Apreciação do Projeto de Extensão “Rumo à OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas)”, coordenado pelo Prof. Samuel Brito Silva. 5. O
que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foi repassado, em reunião do Conselho de Centro, que o terreno vizinho ao Campus Itabaiana, doado à UFS pela Prefeitura Municipal,
voltou a ser propriedade do município porque a construção de novas instalações não foram iniciadas
no prazo estipulado e, para que retorne novamente à Universidade, deverá passar por três sessões da
Câmara de vereadores, tendo passado por duas com aprovação unânime. Ele solicitou aos conselheiros que zelem pelos equipamentos das salas de aulas do Campus, já que alguns problemas foram
detectados pela administração do mesmo. Informou também que mudou a gestão da lanchonete do
Campus. Informou ainda que as novas placas de identificação das salas Departamentais foram colocadas e, se alguém observasse algum erro, deveria comunicar à chefia para posterior repasse à Direção. Informou que o CONEPE aprovou uma moção em defesa da liberdade de cátedra. Informou
também que estava aberto edital para submissão de projetos para monitoria voluntária até o dia 06
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de maio. Informou ainda que assinou o formulário de inscrição em edital de remoção interna para
técnico-administrativo da servidora Sílvia Ávila, lotada no DMAI. O Presidente relatou que o processo do concurso para professor efetivo retornou ao Departamento para reanálise e que a banca estava trabalhando nisso. Informou também que os professores substitutos aprovados no último concurso, Jussara Rosa e Emerson Campos, já foram convocados e que ele repassou ao DRS os horários de trabalho dos mesmos, após solicitação deste setor, para análise da compatibilidade de horários. Informou ainda que, após levantamento da situação dos alunos nas disciplinas dos semestres
2018.2 e 2019.1, foi verificado que 14 dos 35 estudantes (calouros) reprovados em 2018.2 não se
matricularam em componentes curriculares do DMAI em 2019.1. Também foi repassado que o chefe do Departamento de Sistemas de Informação de Itabaiana comunicou ao DMAI a situação da discente Nadiane Galvão, portadora de uma grave doença que impõe certas dificuldades, pedindo que
os docentes responsáveis por turmas onde ela esteja matriculada tenham a sensibilidade de compreender e ter cuidado no tocante às faltas, já que ela precisará se ausentar da sala de aula diante da
manifestação da doença. Por fim, informou que no período de 08 a 10 de maio de 2019 acontecerá o
VIII Encontro de Física de Itabaiana e que recebeu um memorando do chefe do Departamento de
Física solicitando a liberação dos alunos deste curso para participar do evento; além disso, informou
que o período para solicitar inclusões em disciplinas do DMAI no período 2019.1 foi prorrogado até
esta data, enfatizando que houve uma redução na quantidade de pedidos em comparação a outros
semestres. O Prof. Alan Almeida informou que o processo que trata do manifesto sobre os conteú dos da área de exatas no ENEM chegou ao Gabinete do Reitor, após passar em reunião do Conselho
do CCET e ter sido aprovado por unanimidade, que encaminhou à PROGRAD que, após dois meses, devolveu o processo ao Gabinete informando que não competia à ela a intermediação entre a
UFS e o órgão responsável pelas provas do ENEM. Após recebimento do processo, o Gabinete do
Reitor tramitou o mesmo ao Departamento de Matemática de São Cristóvão, que respondeu que o
manifesto foi encaminhado com o intuito de levantar a discussão sobre os conteúdos do ENEM junto ao INEP, em âmbito nacional, devolvendo ao Gabinete, que tramitou novamente para a PROGRAD. O Prof. Aislan Leal informou que será co-orientador do estudante de doutorado Júnio Teles
pelo prazo de um ano, com possibilidade de prorrogação; os trabalhos serão desenvolvidos no Campus Itabaiana. O Prof. Éder Mateus informou que, no recesso acadêmico, os monitores do PICs executaram um projeto de acompanhamento com os calouros 2018.2, trabalhando conteúdos do ensino
fundamental e médio, com uma frequência em torno de 15 a 20 alunos; informou também que farão
trabalhos com os calouros 2019.2 no sentido de revisar conteúdos antes que eles ingressem na UFS.
Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 04 a Reunião Ordinária do Conselho
Departamental, explicando que a ata foi encaminhada a todos junto com a convocação; no entanto,
um conselheiro solicitou alteração em dois trechos da ata, que foi reenviada com estas alterações.
Ele destacou que extratos de ata foram feitos e anexados a processos para agilizar a tramitação dos
mesmos e, por isso, não seria possível fazer estas alterações, devendo ficar registrado na ata desta
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reunião quais foram as mudanças. O Prof. Alan Almeida informou que sugeriu complementação de
sua fala no ponto que tratou do concurso para professor efetivo e uma correção de uma expressão
em latim no ponto que tratou da licença capacitação do Prof. Ricardo Nicasso. Ele ainda questionou
esta rigidez quanto à alterações na ata após confecção e envio de extratos, não enxergando problemas caso a ata necessite de complementação, sem modificação da essência do texto, com posterior
apreciação pelo conselho e sugeriu que a ata com as alterações seja apreciada. Desse modo, o Presidente pôs em votação a sua proposta, de que as correções sugeridas constem na ata desta reunião,
sem mudar a versão original, que obteve quatro votos, e a proposta do Prof. Alan, de que seja apreciada pelo Conselho a ata com alterações, que obteve 9 votos. Assim, o Presidente pôs em votação
a ata com a redação final alterada após sugestão de um conselheiro. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a solicitação de oferta de turmas regulares das disciplinas Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) e Introdução à Estatística para o semestre 2019.1, explicando que o pedido de EDO veio do Departamento de Física de Itabaiana (DFCI),
que apresentou uma lista com 22 nomes interessados (entre Física e Matemática) na oferta deste
componente no horário das 17h às 18:50h, ressaltando que os alunos do curso de Física estariam ingressando na segunda metade do curso. O Prof. Éder Mateus destacou que no semestre 2018.2 foram ofertadas duas turmas de EDO e as vagas não foram nem preenchidas, descartando a necessidade de abrir uma turma em 2019.1; para casos de formandos, ele sugeriu o ensino individual para sanar a necessidade. Sem mais discussão, o Presidente pôs em votação a oferta de turma regular
de EDO para o semestre 2019.1. Indeferido por unanimidade. Em seguida, informou que 15 estudantes (entre Ciências Contábeis e Administração) pediram a oferta da disciplina Introdução à Estatística, das 17h às 18:50h, destacando que havia apenas um formando em 2019.1 e que existem
quatro turmas abertas. O Prof. Wagner Ferreira relembrou que em 2018.2 foi aberta uma turma extra desta disciplina, neste mesmo horário, e apenas 14 alunos se matricularam. Após explanação, o
Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta de turma regular de Introdução à Estatística,
das 17h às 18:50h, para 2019.1. Indeferido por unanimidade. Item 4. O Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão o Projeto de extensão 'Rumo à OBMEP', coordenado pelo Prof. Samuel Brito, explicando que em reunião anterior foi apreciado um ad referendum que aprovou este projeto para
posterior submissão à edital da PROEX no SIGAA. No entanto, o mesmo não foi aprovado pela
PROEX e, com a abertura de um segundo edital, o projeto será novamente submetido, precisando
de nova homologação da chefia do Departamento; além disso, o Prof. Alan Almeida passou a compor a equipe executora do projeto, motivando também, uma nova apreciação pelo Conselho Departamental. O Prof. Samuel Brito informou que os trabalhos iniciaram há dois meses e decidiram ressubmeter o projeto para fins de regularizar o registro nos PADs dos docentes. Após breve discussão,
o Presidente pôs em votação a submissão do Projeto de extensão 'Rumo à OBMEP' ao edital
PROEX RAEX no 05. Aprovado por unanimidade. Item 5. O Prof. Alan Almeida questionou
uma decisão tomada no último concurso para professor efetivo do DMAI baseado num trecho do ar-
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tigo 33 da Resolução que regulamenta este tipo de concurso, onde está descrito que o candidato que
obtiver nota inferior a 70 pontos na prova didática e de projeto de pesquisa será desclassificado do
mesmo, destacando que o uso da conjunção 'e' na frase gera o entendimento de que, para ser eliminado, o candidato teria que tirar nota inferior a 70 pontos nas duas provas (didática e projeto de pesquisa). Sendo assim, um dos candidatos, que tirou nota inferior a 70 pontos na prova didática, mas
não no projeto de pesquisa, deveria ter ficado entre os classificados do certame. O Prof. Éder Mateus informou que no edital do concurso constava que o candidato que obtivesse nota inferior a 70
pontos na prova didática seria desclassificado automaticamente. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao segundo dia do mês de
maio de dois mil e dezenove.
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6ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 04/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 04 de junho de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 06/06/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação de ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria 2019,
coordenado pelo Prof. Murilo de Medeiros;
4. Indicação de docentes para turmas de ensino individual das disciplinas Análise na
Reta, Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas no semestre 2019.1;
5. Eleição da Comissão de Estágio Supervisionado do DMAI;
6. Eleição para representante do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos do
Campus Itabaiana;
7. Apreciação dos pareceres referentes aos relatórios do 2o e 3o períodos e do resultado
final do estágio probatório da Profa. Viviane de Jesus Lisboa Aquino;
8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado “Aspectos Combinatórios de Sobrepartições Cromáticas”, sob coordenação
dos professores Mateus Alegri, Samuel Brito e Wagner Ferreira;
9. Apreciação dos Programas de Atividade Docente (PADs) 2019.1;
10. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 06/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 06a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação dos Programas de Atividade Docente (PADs) 2019.1.
Data: 06/06/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Arlúcio da Cruz Viana, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnicoadministrativo), Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa,
Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado), Ricardo Nicasso Benito (licença capacitação) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausente, sem justificativa, o conselheiro Aislan Leal Fontes. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 05 a Reunião Ordinária
do Conselho Departamental (2019). 3. Apreciação de ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria 2019, coordenado pelo Prof. Murilo de Medeiros. 4. Indicação de docentes
para turmas de ensino individual das disciplinas Análise na Reta, Geometria Euclidiana Plana
e Variáveis Complexas no semestre 2019.1. 5. Eleição da Comissão de Estágio Supervisionado
do DMAI. 6. Eleição para representante do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos do
Campus Itabaiana. 7. Apreciação dos pareceres referentes aos relatórios do 2 o e 3o períodos e
do resultado final do estágio probatório da Prof a. Viviane de Jesus Lisboa Aquino. 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Aspectos Combinatórios de Sobrepartições Cromáticas”, sob coordenação dos professores Mateus Alegri, Samuel Brito e Wagner Ferreira. 9. Apreciação dos Programas de Atividade Docente (PADs) 2019.1. 10. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias à mesma, prosseguiu com os trabalhos. Item
1. O Prof. Samuel Canevari informou que encaminhou e-mail a todos os servidores do DMAI solicitando a colaboração no tocante ao uso racional de materiais de consumo, já que encontra-se suspensa a compra dos mesmos, segundo administração da UFS. Informou também que estará afastado
da chefia do Departamento no período de 11 a 13 de junho para participar de banca examinadora de
tese de doutorado, além de uma visita científica à Universidade Federal do Ceará. Ele relembrou
que na última reunião do Conselho Departamental houve uma discussão sobre a possibilidade de alterar extratos de ata após confecção e envio dos mesmos e, após consulta à procuradoria geral da
UFS, o procurador Paulo Celso informou que é possível retificação para correção da redação, sem
modificação do conteúdo da deliberação; feito isso, recomenda-se anexar aos autos o novo extrato
de ata. Informou ainda que os festejos juninos do Campus acontecerão no dia 07 de junho, a partir
das 19h, na vivência. Informou que foi aprovada, na terceira sessão da Câmara de vereadores de Itabaiana onde se discutiu a questão do terreno vizinho ao Campus, a cessão do mesmo à UFS pelo
prazo de três anos. Informou que saiu o resultado do edital de remoção interna para técnicos-administrativos e a servidora Sílvia Ávila, lotada no DMAI, foi a primeira colocada nesta seleção. Informou também que foram convocadas eleições para representação do Campus Itabaiana nos Conselho
Superiores (CONSU e CONEPE), devendo ser indicados 2 titulares e seus respectivos suplentes
para cada Conselho; além disso, deverão ser eleitos quatro representantes, e seus respectivos suplentes, para o Conselho de Centro do Campus Itabaiana e ambas as eleições ocorrerão no dia 03 de
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julho do corrente ano. Ele repassou que o voto pode ser em qualquer docente, mas a Direção do
Campus organizará um lista de possíveis interessados na representação para disponibilizar no local
de votação; caso haja interessados, haverá um debate no dia 01 de julho, no miniauditório. Informou
ainda que foi aberta seleção para monitoria voluntária da disciplina Introdução à Estatística e ninguém se inscreveu. Já para a monitoria de Cálculo I, foi reaberta seleção, um estudante se inscreveu,
mas não compareceu no dia da prova; o Prof. Rafael Neves informou que foi reaberta seleção para
monitoria da disciplina Vetores e Geometria Analítica e, até a presente reunião, havia um candidato
inscrito, e a prova será no dia 11 de junho às 10h. Por fim, repassou que a equipe do Programa de
Iniciação à Cursos Superiores (PICS) iniciou os trabalhos com os calouros que ingressarão na UFS
em 2019.2. O Prof. Éder Mateus, coordenador do Programa, informou que os trabalhos iniciaram na
semana anterior e foram convocados 135 pré-matriculados dos cursos de Matemática, Física e Química do Campus, com frequência de cerca de 35 discentes; o curso terá três aulas semanais, sendo
a primeira ministrada por um professor do projeto e as outras duas serão destinadas à exercícios,
sob supervisão dos monitores do programa. O Prof. Samuel Brito informou que o Projeto de extensão “Rumo à OBMEP” foi aprovado sem bolsa pela PROEX. O Prof. Alan Almeida relembrou que
na última reunião falou sobre o trâmite do processo 23113.016921/2019-31, que trata do manifesto
sobre os conteúdos da área de exatas no ENEM, informando que o mesmo chegou ao Gabinete do
Reitor, após passar em reunião do Conselho do CCET e ter sido aprovado por unanimidade, que encaminhou à PROGRAD que, após dois meses, devolveu o processo ao Gabinete informando que
não competia à ela a intermediação entre a UFS e o órgão responsável pelas provas do ENEM.
Após recebimento do processo, o Gabinete do Reitor tramitou o mesmo ao Departamento de Matemática de São Cristóvão, que respondeu que o manifesto foi encaminhado com o intuito de levantar
a discussão sobre os conteúdos do ENEM junto ao INEP, em âmbito nacional, devolvendo ao Gabinete, que tramitou novamente para a PROGRAD. No dia 05 de junho, a PROGRAD devolveu o
processo ao Gabinete ratificando que não competia à ela a intermediação entre a UFS e o INEP, recomendando que qualquer manifestação nesse sentido seja encaminhado via Gabinete do Reitor.
Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 05 a Reunião Ordinária do Conselho
Departamental. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 06 de maio de 2019, pela homologação do Projeto de Monitoria do Departamento de Matemática de Itabaiana – DMAI, que engloba a monitoria voluntária da disciplina Introdução à Estatística. O Projeto será executado no período de 04 de junho de 2019 a 30 de abril de 2020, sob coordenação do Prof. Murilo de Medeiros
Sampaio. O Prof. Samuel Canevari relembrou que informou em reunião anterior sobre a abertura de
edital para submissão de projeto de monitoria voluntária e, após isso, o Prof. Murilo submeteu um
projeto, que necessitava a homologação da chefia do Departamento, justificando, assim, a confecção deste documento. Após explanação, o Presidente pôs em votação o ad referendum de 06 de
maio de 2019. Aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão
a indicação de docentes para as turmas de ensino individual das disciplinas Análise na Reta, Geo-
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metria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas no semestre 2019.1, aprovadas pelo Colegiado do
curso, explicando que as turmas foram solicitadas por discentes do curso de Matemática, sendo papel do Conselho Departamental indicar os professores que serão responsáveis por elas. Informou
que ele e os professores Éder Mateus e Murilo de Medeiros se dispuseram a orientar os discentes
nas turmas de Variáveis Complexas, Análise na Reta e Geometria Euclidiana Plana, respectivamente. Sem mais manifestações, o Presidente pôs em votação o nome dele e dos professores Éder e
Murilo para se responsabilizarem pelas turmas ensino individual de Variáveis Complexas,
Análise na Reta e Geometria Euclidiana Plana, respectivamente. Aprovado por unanimidade.
Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a escolha para os membros da Comissão de Es tágio Supervisionado do DMAI, informando que o mandato anterior havia encerrado em abril de
2019 e agradecendo à Profa. Teresa Cristina pela contribuição com as demandas relacionadas aos
estágios mesmo tendo encerrado o mandato da mesma. Em seguida, apresentou a Resolução n o
05/2010/CONEPE, que trata da criação da Central de estágio da UFS, destacando a parte da administração dos estágios que fala das competências das comissões de estágio e como elas deverão ser
compostas. Após discussão, a Profa. Teresa manifestou interesse em continuar na Comissão e o
Prof. Samuel Canevari indicou os nomes dos professores Marta Élid, Rafael Neves e Ricardo Nicasso para, junto com a Profa. Teresa, formarem a Comissão. Assim, ele pôs em votação os nomes dos
docentes Teresa, Marta, Rafael e Ricardo para compor a Comissão de Estágio Supervisionado
do DMAI, por dois anos. Aprovado, com voto contrário do Prof. Murilo de Medeiros. O Prof.
Samuel Canevari informou que esta Comissão definirá o seu Presidente. Item 6. O Prof. Samuel
Canevari pôs em discussão a indicação de um novo representante do DMAI para o Conselho de Coordenação de Cursos do Campus Itabaiana, explicando que recebeu e-mail da direção do Campus
informando que o mandato do representante atual encerraria no mês de julho de 2019; assim, foi solicitado que o Conselho do DMAI indicasse um novo membro ou reconduzisse o atual, que será empossado no dia 01 de agosto de 2019. O Prof. Alan Almeida, atual representante do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos, explicou que, quando se candidatou para esta função, pretendia
defender as disciplinas do curso de Matemática, assim como sua oferta a outros cursos, além de procurar entender como funcionava este Conselho, contribuindo com a parte administrativa num viés
acadêmico; ele declarou que foi atuante nas questões ligadas ao aspecto acadêmico abordadas nas
reuniões, como por exemplo, assumindo posição contrária à aprovação do Projeto Pedagógico do
curso de Física Licenciatura devido à retirada da disciplina Equações Diferenciais Ordinárias da
grade curricular, defendeu que as disciplinas da Matemática ofertadas para outros cursos do Campus fossem pré-requisitos para outras de suas respectivas grades curriculares, propôs a antecipação
da entrada dos calouros do Campus, apresentando uma proposta de como se daria esse processo,
elaborou um manifesto pedindo melhorias na prova de matemática do ENEM, propôs discussão sobre a forma como os Projetos Pedagógicos estavam sendo conduzidos pelos Departamentos do
Campus Itabaiana (negado pela Direção), propôs a troca dos quadros danificados e solicitou a disponibilização das atas das reuniões deste Conselho no site do Campus. Após explanação, os profes-
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sores Alan e Éder Mateus colocaram seus nomes à disposição e o Prof. Samuel Canevari iniciou a
eleição informando que todos os docentes do Conselho poderiam ser votados; após votação, o Prof.
Éder obteve 7 votos, o Prof. Wagner Ferreira, 3 votos, e o Prof. Alan, 2 votos. Assim, os representantes do DMAI no Conselho de Coordenação de Cursos do Campus, a partir de 01 de agosto de
2019, serão os professores Éder (titular) e Wagner (suplente). Item 7. Em seguida, o Presidente pôs
em discussão os pareceres referentes aos relatórios do 2o e 3o períodos e o resultado final do estágio
probatório da Profa. Viviane de Jesus Lisboa Aquino, emitidos pela Comissão de avaliação, passando a palavra para o Prof. Alejandro Caicedo, Presidente da mesma. No parecer do segundo relatório
(13o a 24o mês – 07/07/2017 a 06/07/2018) foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades de ensino, pequisa, extensão e de administração, às quais somaram-se as avaliações sobre o
cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 95,775 pontos neste período do estágio
probatório, sendo considerada aprovada. Sem discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação
o parecer referente ao segundo relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do Estágio
Probatório da Profa. Viviane. Aprovado por unanimidade. No parecer do terceiro relatório (25o
a 36o mês – 07/07/2018 a 06/07/2019) foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades
de ensino, pequisa, extensão e de administração, às quais somaram-se as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de
Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 98,6675 pontos neste período do estágio probatório, sendo considerada aprovada. Após explanação, o Presidente pôs em votação o parecer referente ao terceiro relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do Estágio Probatório da
Profa. Viviane. Aprovado por unanimidade. Por fim, o Prof. Alejandro fez a leitura do parecer final do plano de estágio probatório da Profa. Viviane, ressaltando que a docente obteve 97,7935 pontos de média final, sendo, portanto, aprovada no seu estágio probatório. Assim, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o relatório final apresentado pela Comissão de Avaliação do Estágio
Probatório da Profa. Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Aprovado por unanimidade. Item 8. O
Presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado “Aspectos Combinatórios de Sobrepartições Cromáticas”, coordenado pelos professores
Mateus Alegri, Samuel Brito e Wagner Ferreira, passando a palavra para o parecerista. Com a palavra, o Prof. Alan, inicialmente, pediu desculpas aos membros da equipe por não ter apresentado seu
parecer na reunião anterior, como pautado, justificando que estava envolvido na produção de um
artigo, atrasando sua análise do projeto, e, além disso, precisou conversar com o Prof. Mateus para
realizar alguns ajustes no projeto; em seguida, explicou que o Projeto versava sobre Teoria Aditiva
do Número e o problema básico consistia em determinar o número de formas distintas que um dado
número natural n pode ser partido em parcelas não crescentes. A carga horária dedicada ao trabalho
será de 12 horas semanais e objetiva, além da publicação de artigos científicos, fortalecer a linha de
pesquisa no âmbito local. Assim, considerando que o projeto estabelece um problema inédito e
bem-posto pertinente à matemática discreta e a área de formação e a produção científica dos mem-
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bros da equipe, ele emitiu parecer favorável à aprovação do mesmo, com prazo de execução de três
anos. O Prof. Mateus agradeceu aos membros da equipe pela colaboração, já que se trata de uma
área onde há poucas pequisas desenvolvidas. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em
votação o parecer do Prof. Alan sobre o Projeto de Pesquisa “Aspectos Combinatórios de Sobrepartições Cromáticas”, dos docentes Mateus, Samuel Brito e Wagner. Aprovado por unanimidade. Item 9. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente
(PADs) dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana para o semestre 2019.1, informando que todos os Programas foram encaminhados por e-mail, previamente, para apreciação.
Ele relembrou que na aprovação dos PADs em 2018.2 solicitou a inserção de informações a respeito
de aprovação (por órgão colegiado da UFS ou órgão externo), data de aprovação e período de desenvolvimento, referentes aos projetos inseridos nos PADs, mas nem todos os docentes atenderam
ao pedido em 2019.1, reforçando a importância destes dados. O Prof. Alejandro Caicedo sugeriu
que o Conselho apreciasse os PADs da maneira que foram enviados e, após a reunião, o chefe os retornasse para inserção de tais informações; acatada a sugestão pela chefia. Feito isso, ele pôs em
votação os PADs dos professores efetivos Aislan Leal, Alan Almeida, Alejandro, Arlúcio da
Cruz, Éder Mateus, Marta Élid, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros, Rafael Neves, Ricardo
Nicasso, Samuel Brito, Samuel Canevari, Teresa Cristina, Viviane de Jesus e Wagner Ferreira, e dos professores substitutos Jussara Rosa e Emerson Campos. Aprovados por unanimidade. Item 10. O Prof. Samuel Canevari informou que na próxima reunião do Colegiado pretende
pautar a discussão sobre as disciplinas da área de formação científica que farão parte do novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Matemática, explicando que já foram apreciadas e aprovadas pelo
Colegiado as disciplinas da área de formação pedagógica, das áreas afins, Estágios Supervisionados
e Trabalho de Conclusão de curso. Assim, ele convidou todos os docentes para colaborar na construção da grade curricular com estas disciplinas que faltam, marcando duas reuniões, nos dias 18 e
25 de junho às 09h, antes da proposta chegar ao Colegiado para apreciação no dia 27 de junho.
Além disso, informou que precisa-se definir os pré-requisitos de todas as disciplinas e a carga horária obrigatória de extensão que deverá constar na grade e que ainda está em processo de regulamentação pela UFS. O Prof. Wagner Ferreira perguntou se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi
destituído e o Presidente informou que não. O Prof. Samuel Canevari informou que existe uma proposta de grade da área de formação científica, elaborada por ele e os professores Éder Mateus, Alejandro Caicedo, Samuel Brito e Mateus Alegri, e informou que ela seria encaminhada por e-mail a
todos os docentes nesta data. O Prof. Murilo de Medeiros destacou que o conteúdo de Estatística é
muito extenso para se concentrar em apenas uma disciplina como proposto na nova versão do PPC e
sugeriu dividi-lo em duas disciplinas; o Presidente sugeriu que ele levasse suas ideias para as reuniões agendadas. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que
após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao sexto dia do mês de junho de dois mil e dezenove.
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7ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 02/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 02 de julho de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 04/07/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação da prorrogação do Projeto de Pesquisa intitulado “Problemas de evolução
com memória: Boa posição e comportamento assintótico”, sob coordenação do Prof.
Arlúcio Viana;
4. Apreciação da oferta 2019.2;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da
Cruz Viana, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Samuel Brito Silva, Sílvia Ávila de Almeida (Representante técnico-administrativo) e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado), Ricardo Nicasso Benito (licença capacitação), Teresa Cristina Etcheverria (Atividades de Estágio Supervisionado) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausentes, sem justificativa, os conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos e Rafael Neves Almeida. Pauta: 1. Informes. 2.
Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Apreciação da prorrogação do Projeto de Pesquisa intitulado “Problemas de evolução com memória:
Boa posição e comportamento assintótico”, sob coordenação do Prof. Arlúcio Viana. 4. Apreciação da oferta 2019.2. 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando a inclusão dos pontos “Alteração na composição da Comissão
da XII Semana de Matemática (XII SEMAT)” e “Renovação de contrato de professor substituto”,
explicando que as demandas apareceram após o envio da convocação; em votação, os conselheiros
concordaram por unanimidade com a inclusão dos dois pontos. Assim, a pauta passou a ser: Pauta:
1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 06 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental
(2019). 3. Apreciação da prorrogação do Projeto de Pesquisa intitulado “Problemas de evolução com memória: Boa posição e comportamento assintótico”, sob coordenação do Prof. Arlúcio Viana. 4. Alteração na composição da Comissão da XII Semana de Matemática (XII SEMAT). 5. Renovação de contrato de professor substituto. 6. Apreciação da oferta 2019.2. 7. O
que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que, em reunião do Conselho de Centro,
foi repassado que o Reitor da UFS assinou a ordem de serviço para iniciar as obras do restaurante
universitário de Itabaiana; posteriormente será aberta licitação para definir quem fornecerá as refeições. Informou também que obteve resposta de apenas um professor sobre o e-mail encaminhado a
todos os docentes do DMAI no que diz respeito à oferta de vaga para alunos de outros países (Programa PEC-G 2020) e, como o prazo expirou no dia anterior, ele não disponibilizou vagas para este
Programa. Informou ainda que, por meio de conversas informais, soube que alguns alunos do curso
de Matemática, que estão prestes ao jubilamento, estariam pedindo transferência para a Universidade Tiradentes a fim de concluir o curso e obter o diploma; diante desta realidade, ele sugeriu pautar
a discussão na reunião da Coordenação de Cursos do Campus. Ele informou que encontra-se aberto
o Edital conjunto no 02/2019/PROGRAD/PROEST, de apoio pedagógico, com oferta de 02 vagas
remuneradas e 04 voluntárias; neste edital, o DMAI submeteu proposta de trabalhar com os alunos
que farão o ENADE e solicitou que quem tiver interesse em colaborar com este trabalho poderá entrar em contato com o Prof. Alejandro Caicedo, proponente do plano de trabalho. Além disso, informou que existe um plano de trabalho vigente, o Programa de Iniciação aos Cursos Superiores
(PICS), coordenado pelo Prof. Éder Mateus, que poderá ser renovado por mais um ano, caso haja
interesse; o Prof. Éder informou que a frequência nos trabalhos do PICS gira em torno de 30 a 40
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alunos. O Presidente informou que na última reunião do Colegiado foi aprovada o elenco de disciplinas da área de formação científica do curso de Matemática, referentes à reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC); ainda com relação ao PPC, informou que encaminhou e-mail a todos
os docentes solicitando propostas de disciplinas optativas, que deverão ser enviadas até o dia 14 de
julho do corrente ano para discussão na próxima reunião do Colegiado. Informou também que o último concurso para professor efetivo do DMAI ainda não foi homologado porque um dos candidatos aprovados se autodeclarou negro/pardo e precisará passar pela análise de uma Comissão da UFS
para comprovar esta situação. Informou ainda que nos dias 18 e 19 de julho acontecerá um evento
do PIBID e, por isso, solicitou a dispensa dos alunos participantes do Programa da obrigação de frequentar as aulas nestes dias. Por fim, informou que uma reunião para discutir o ENADE 2020 já
aconteceu na UFS, a fim de encaminhar os trabalhos. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs
em discussão a apreciação da prorrogação do Projeto de Pesquisa intitulado 'Problemas de evolução
com memória: Boa posição e comportamento assintótico', sob coordenação do Prof. Arlúcio Viana,
explicando que, ao devolver os PADs para inclusão de informações pertinentes aos projetos inserido, o Prof. Arlúcio observou que o prazo de execução deste projeto encerrou em abril/2019 e o chefe o aconselhou a incluir no PAD um outro no lugar deste. Com a palavra, o Prof. Arlúcio informou
que o projeto foi aprovado em abril de 2016 pelo Conselho Departamental, com prazo de três anos,
e contava com a colaboração dele, do Prof. Alejandro Caicedo, do Prof. Éder Mateus e o do Prof.
Bruno (Departamento de Matemática de São Cristóvão); como frutos deste trabalho foram produzidos oito resumos, cinco artigos publicados e dois artigos aceitos. A prorrogação seria por mais um
ano com o intuito de concluir os trabalhos ainda em andamento. Sem discussão, o Presidente pôs
em votação a prorrogação do prazo de execução do projeto de pesquisa 'Problemas de evolução com memória: Boa posição e comportamento assintótico', coordenado pelo Prof. Arlúcio,
por mais um ano. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs
em discussão a alteração na Comissão da XII Semana da Matemática (XII SEMAT), explicando
que esta Comissão foi formada em reunião anterior do Conselho Departamental, sendo composta,
inicialmente, pelos professores Alejandro Caicedo e Ricardo Nicasso; no entanto, após formação da
Comissão, o Prof. Rafael Neves manifestou interesse em participar. O Prof. Mateus Alegri também
se manifestou durante a reunião. Assim, o Presidente pôs em votação os nomes dos professores
Rafael e Mateus para, juntos com Ricardo e Alejandro, formarem a Comissão organizadora
da XII SEMAT. Aprovado por unanimidade. O Prof. Samuel Canevari informou que o Presidente da Comissão deverá ser eleito por seus membros. Item 5. O Presidente pôs em discussão a renovação do contrato do professor substituto Emerson Campos Pereira, explicando que o prazo do mesmo expira no dia 16 de julho do corrente ano, devido à volta da Prof a. Viviane de Jesus após licença
maternidade. Além disso, o professor substituto que supria a ausência da Prof a. Karly Alvarenga
(redistribuída) teve seu prazo contratual encerrado em maio/2019; diante desta situação, o Prof. Sa-
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muel Canevari sugeriu a renovação do contrato do Prof. Emerson, substituindo agora a Prof a. Karly,
para que o andamento das turmas atribuídas à ele, neste semestre, não seja prejudicada. Após breve
discussão, o Presidente pôs em votação a renovação do contrato do professor substituto Emerson Campos, justificada pela vaga deixada pela Prof a. Karly. Aprovado por unanimidade.
Item 6. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a sugestão de oferta 2019.2, informando que a
mesma foi encaminhada a todos por e-mail previamente, destacando que não constavam os horários
da disciplinas optativas e de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, solicitando aos
professores responsáveis por esta disciplinas que enviassem os horários até o dia 09 de julho. Além
disso, informou que fez um ajuste no horário de Estruturas Algébricas I, na sexta-feira, que passou a
ser das 17h às 18:50h; em virtude desta mudança, também foi alterado o horário de Cálculo II, que
passou a ser das 15h às 16:50h, para não haver choque entre elas e impossibilitar que os discentes se
matriculassem em ambas. Ele destacou que conversou com todos o docentes sobre os horários, inclusive os substitutos, e a professora substituta Jussara Rosa apresentou uma certa dificuldade quanto aos horários da segunda e terça da disciplina Matemática Básica, já que ela tem outro vínculo
empregatício; com isso, o Prof. Samuel Canevari consultou o professor substituto Emerson Campos
sobre a possibilidade de trocar de disciplina com ela e ele prontamente mostrou-se favorável à permuta. Além disso, o chefe também consultou o Departamento de Biociências (DBCI) para verificar
a viabilidade de troca de horários desta disciplina, mas ainda não tinha resposta até a presente reunião; informou que, a depender da resposta do DBCI sobre a troca dos horários de oferta de Matemática Básica, poderia haver troca de atribuições entre os professores substitutos. Ele também informou que mandou memorando a todos os Departamentos que a Matemática oferta disciplinas solicitando a demanda para retidos e apenas o Departamento de Sistemas de Informação respondeu,
pedindo a disponibilização de 15 vagas para alunos retidos em Cálculo I, e o Prof. Samuel Canevari
ressaltou que esta demanda poderia ser inclusa nas turmas que serão abertas para calouros. Por fim,
ele destacou que sentiu dificuldade para organizar esta oferta devido à pedidos individuais de docentes para organizar seus horários e pela oferta de quatro disciplinas optativas, que restringem os
horários a ser distribuídos entre os docentes. Após ajustes, a oferta 2019.2 foi apresentada da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Equações Diferenciais Ordinárias (246T34) e Introdução à Topologia (horário a definir)); Prof. Alan Almeida (Geometria Euclidiana Plana (35T12) e Álgebra Linear II (horário a definir)); Prof. Alejandro Caicedo (Cálculo II (246T56) e PROFMAT (horário a definir)); Prof. Arlúcio da Cruz (Cálculo III (35T34) e (3N34/5N12) e PROMAT (horário a definir));
Prof. Éder Mateus (Cálculo I (246T12), Tópicos de Equações Diferenciais (horário a definir) e
PROFMAT (horário a definir)); Prof. Mateus Alegri (Estruturas Algébricas I (246T34) e Matemática para o Ensino Médio III (24T56)); Prof. Murilo de Medeiros (Cálculo I (246M34) e (246M12);
Prof. Rafael Neves (Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II (horário a definir) e Laboratório de Ensino de Matemática (246T12)); Prof. Ricardo Nicasso (Vetores e Geometria Analítica
(24T34) e Matemática para o Ensino Médio I (24T56)); Prof. Samuel Brito (Álgebra Linear I
(35T56) e PROFMAT (horário a definir)); Prof. Samuel Canevari (Variáveis Complexas (246T12));
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Profa. Teresa Cristina (Metodologia do Ensino de Matemática (246T12) e Tópicos de Ensino de
Matemática (horário a definir)); Profa. Viviane de Jesus (Fundamentos de Matemática (35T12) e
PROFMAT (horário a definir)); Prof. Wagner Ferreira (Cálculo I (2N12/46N34) e Equações Diferenciais Ordinárias (2N34/46N12)); Profa. Jussara Rosa (Matemática Básica (2N12/4N34), (23T56)
e (2N34/4N12)); Prof. Emerson Campos (Vetores e Geometria Analítica (3N12/5N34) e Introdução
à Estatística (24N12)). Sem mais sugestões, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta
2019.2, incluindo as disciplinas obrigatórias, as optativas, atribuições dos professores e horários. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Samuel Canevari informou que na próxima reunião do Colegiado serão discutidos os pré-requisitos das disciplinas da área de formação pedagógica, das áreas afins, dos Estágios Supervisionados,além da apreciação de toda a grade curricular e as
disciplinas optativas do curso; também informou que solicitou, por e-mail, sugestões de componentes optativos e recebeu apenas uma sugestão, do Prof. Ricardo Nicasso, e ele apresentará a sugestão
de ofertar os Laboratórios e uma disciplina contendo o conteúdo de construções geométricas como
optativas. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quarto dia do mês de julho de dois mil e dezenove.
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8ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 20/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 20 de julho de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 22/08/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação do Programa de Atividade Docente (PAD) 2019.1 do Prof. Samuel Brito;
4. Apreciação de ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria de Cálculo I,
sob coordenação do professor Samuel Canevari;
5. Apreciação de ad referendum homologação da titulação do candidato ao cargo de prof.
efetivo;
6.

Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado “Alfabetização Matemática na Escola do Campo”, sob coordenação da
professora Teresa Cristina;

7.

XII SEMAT;

8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Arlúcio da
Cruz Viana, Éder Mateus de Souza, Guilherme Pereira de Oliveira (representante técnico-administrativo), Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael dos Santos (representante discente),
Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado). Ausentes, sem
justificativa, os conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos e Rafael Neves Almeida.
Como convidado da reunião participou o discente Mateus Nunes Cruz (representante suplente).
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019); 3. Apreciação do Programa de Atividade Docente (PAD) 2019.1 do Prof. Samuel
Brito; 4. Apreciação de ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria de Cálculo
I, sob coordenação do professor Samuel Canevari; 5. Apreciação de ad referendum homologação da titulação do candidato ao cargo de prof. efetivo; 6. Apreciação do parecer emitido pelo
Prof. Ricardo Nicasso sobre o Projeto de Pesquisa intitulado “Alfabetização Matemática na
Escola do Campo”, sob coordenação da professora Teresa Cristina; 7. XII SEMAT; 8. O que
ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando
a inclusão de dois pontos “Recepção dos Calouros 2019.2” e “Oferta de vagas para o NUPATI” e a
alteração do ponto “Apreciação do Programa de Atividade Docente (PAD) 2019.1 do Prof. Samuel
Brito” para “Apreciação do Programa de Atividade Docente (PAD) 2019.1 dos professores Samuel
Brito e Alejandro Caicedo”, explicando que devido a desacordo entre as informações os pontos acabaram não sendo incluídos na convocação enviada; em votação, os conselheiros concordaram por
unanimidade com a inclusão dos dois pontos e alteração do ponto solicitado. Assim, a pauta passou
a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019); 3. Apreciação dos Programas de Atividades Docente (PAD) 2019.1 dos Professores Samuel Brito e Alejandro Caicedo; 4. Apreciação de ad referendum pela homologação
do Projeto de Monitoria de Cálculo I, sob coordenação do professor Samuel Canevari; 5.
Apreciação de ad referendum homologação da titulação do candidato ao cargo de prof. efetivo; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado “Alfabetização Matemática na Escola do Campo”, sob coordenação da professora
Teresa Cristina; 7. Recepção dos calouros 2019.2; 8. Oferta de vagas para o NUPATI; 9. XII
SEMAT; 10. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari deu as boas-vindas aos representantes discentes titulares, Vanessa Conceição Santos Sousa e Rafael dos Santos, e aos suplentes,
Mateus Nunes Cruz e Geronimo Carvalho Oliveira, os quais, após assinatura dos termos de posse,
tornaram-se oficialmente membros do conselho departamental. O senhor presidente informou que
o técnico-administrativo, Guilherme Pereira de Oliveira, possui jornada de trabalho de 30h semanais com redução proporcional de remuneração; ademais nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras,
o servidor sai às 16h devido à condição de servidor estudante, tendo em vista o deslocamento até a
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faculdade. Além disso, ele informou que, na última reunião de colegiado, 6º, foi aprovada a grade
padrão do curso e carga horária, para o novo PPC, já com as atividades de extensão incluídas; posto
isso, a próxima etapa é a aprovação da tabela de equivalências entres as disciplinas atuais e as do
novo PPC. Além disto, informou que no EDITAL Nº 38/2019/PROGRAD solicitou 3 vagas para
monitores de Calculo I, o quais também podem atender os alunos de Matemática Básica. Informou
ainda que no Edital nº 34/2019/PROGRAD, transferência interna, não contemplava vagas para o
curso de Matemática; diante disso, entendendo que há vagas, entrou em contato, via memorando,
com a PROGRAD solicitando esclarecimentos. Em resposta, a PROGRAD enviou uma lista de alunos no curso e explicou que o cálculo é feito com base no ingresso de discentes, 50 ao ano, e a duração do curso, 4 anos, tenho como parâmetro 200 alunos. Ao visualizar a lista o prof. Samuel observou que existem 22 alunos em situação de excluídos ou cancelado e, novamente, solicitou explicações. Finalizando a discussão, a PROGRAD respondeu citando o trecho da resolução que disciplina
o processo de transferência interna. Informou também que o plano de apoio pedagógico PICS foi
renovado por mais um ano com a mesma quantidade de bolsas; além desse foi submetido um outro
plano para trabalhar com os alunos que farão o ENADE no próximo ano, sendo aprovado com 3
bolsas. Outro informe foi acerca da solicitação enviada pela PROGEP acerca das férias dos docentes, os quais devem gozar de suas férias dentro do período de recesso acadêmico, aqueles que não
conseguirem remarcar, deverá contatar com a chefia para realizar o reajuste; caso deseje tirar fora
desse intervalo, deverá requerer ao chefe, com a justificativa, para que o mesmo faça a solicitação à
PROGEP. Além disso, informou que os e-mails com solicitações devem ser enviados diretamente
para ele, com exceção do pedido de liberação de frequência que deve ser enviado para o e-mail do
departamento. O prof. Ricardo explanou que sua licença capacitação foi bastante produtiva e que
trará bons frutos para o DMAI. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 07 a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em
votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs 2019.1) do professor Samuel Brito e do professor Alejandro
Caicedo. Ele explicou que qualquer mudança ocorrida no PAD, após a homologação, precisava ser
solicitada à chefia e posteriormente analisado pelo conselho. Sem mais, apresentou o PAD do professor Samuel Brito e passou a palavra para o aludido. Com a palavra, ele apresentou as mudanças,
que aconteceram nas áreas de ensino e pesquisa, tendo em vista que com a professora Viviane retornando da licença-maternidade e ela assumirá o restante do semestre da disciplina Vetores e Geometria Analítica atribuída a ele inicialmente. Sem mais, o presidente pôs em votação a alteração do
PAD 2019.1 do Prof. Samuel Brito, que foi aprovado por unanimidade. Ato Contínuo, o senhor
presidente apresentou o PAD do professor Alejandro Caicedo e passou a palavra para o referido.
Portanto a palavra, ele explicou que as mudanças foram semelhantes às do prof. Samuel Brito, consistindo na diminuição da carga horária dedica ao ensino e aumentando na pesquisa, visto que ele
também dividia uma disciplina com a professora Viviane. Nada mais a acrescentar, o presidente
pôs em votação a alteração do PAD 2019.1 do Prof. Alejandro Caicedo, que foi aprovado por
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unanimidade. Item 4. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 08 de agosto de
2019, pela homologação do Projeto de Monitoria do Departamento de Matemática de Itabaiana –
DMAI, que engloba a monitoria da disciplina Cálculo I. O Projeto será executado no período de 14
de outubro de 2019 a 10 de abril de 2020, sob coordenação do Prof. Samuel da Cruz Canevari. Observando que quando o docente submete o projeto necessita do aval da chefia do Departamento,
sendo assim ,como não havia nenhuma reunião prevista, foi elaborado o ad referendum, justificando, assim, a confecção deste documento. Após explanação, o Presidente pôs em votação o ad referendum de 08 de agosto de 2019. Aprovado por unanimidade. Item 5. O Presidente colocou
em discussão o ad referendum, de 16 de agosto de 2019, pela homologação da titulação do candidato ao cargo de prof. efetivo, o Sr. FÁBIO LIMA SANTOS, Doutor em Ciências, obtido no programa: Matemática do ICMC/USP, uma vez que a mesma cumpre a exigência do Edital nº 015/2018,
já que, no Brasil, o título genérico de Doutor em Ciências é usado, entretanto, para designar os doutorados obtidos nas diversas ciências naturais incluindo, em particular, a matemática. Explicando
que o candidato, ao entregar a documentação, a DIRESP solicitou, via memorando, ao departamento que apreciasse a titulação do candidato. Diante da solicitação, como não havia tempo hábil, foi
elaborado o ad referendum. Sem discussão, em regime de votação o ad referendum de 16 de
agosto de 2019 foi aprovado por unanimidade. Item 6. Em seguida, o presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo prof. Ricardo Nicasso sobre o Projeto de pesquisa “Alfabetização Matemática na Escola do Campo”, da Profª. Teresa Etcheverria, passando a palavra para o Prof. Ricardo.
Com a palavra, o docente fez a leitura do seu parecer, explanando que o projeto tem como proposta
de investigação responder a questão de pesquisa “Quais mudanças podem ocorrer no processo de
ensino de professoras de uma escola do campo ao participarem de um espaço de formação continuada sobre o ensino dos conceitos aritméticos, geométricos e estatísticos-probabilísticos presentes nos
conteúdos matemáticos dos anos iniciais?”. Diante do exposto, considerando entre outras coisas que
que este projeto pode gerar grandes contribuições para o ensino de matemática nos anos iniciais, sobretudo em nossa comunidade do agreste sergipano, emitiu parecer favorável à execução do projeto
pelo período de dois anos nos termos apresentados. Ainda com a palavra, o docente se demonstrou
contente com o projeto de pesquisa, haja vista o intento investigativo do projeto, o que proporciona
que o docente analise sua prática em sala de aula e possa sempre estar aperfeiçoando. A Profª. Teresa explicou brevemente a respeito da idealização, objetivo e execução do projeto. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Ricardo sobre o Projeto de
Pesquisa da Profª. Teresa. Aprovado por unanimidade. Item 7. O prof. Samuel Canevari colocou em discussão a recepção dos calouros, informando que, na reunião de coordenação de curso que
antecedeu esta reunião, um representante do DELIB (Departamento de Licenciaturas e Bacharelados) expôs ações que serão realizadas em São Cristóvão e buscou saber o que a direção irá realizar,
juntamente com os departamentos, para recepcionar os calouros. Todavia, como nenhum departamento havia discutido sobre o assunto, ficou como encaminhamento que será discutido inicialmente no conselho departamental que montará um calendário de atividades e consequentemente levará
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para próxima reunião de coordenação de curso. Ante o exposto, o senhor presidente trouxe o tema
para ser debatido, questionando se os docentes acham pertinente que o departamento realize a recepção, a qual pode ser em dias independentes da recepção da direção ou no mesmo dia. O prof.
Éder sugeriu que as atividades de recepção do departamento sejam feitas no mesmo dia das atividades da direção, uma vez que evita que os alunos fiquem dois dias sem aula e, também , a recepção
da direção não costuma se alongar. O prof. Ricardo exprimiu que todas as atividades serem realizadas em um só dia, deixando o aluno sem aula, no seu ponto de vista, não é apropriado, sugerindo
que seja realizado em, ao menos, dois dias ponderando entre atividades e aulas. O prof. Samuel externou que a proposta inicial do diretor, Marcelo, é que a direção fique com um dia de atividades e o
departamento com outro. O discente Mateus Nunes relatou que acredita ser importante que os calouros participem desse tipo de atividade. Em votação, a liberação dos calouros para um dia de
atividades que serão programadas pela direção do Campus. Aprovado por unanimidade. Incontinenti, o senhor presidente, após discussão, propôs que os discentes tenham uma tarde, além da
liberada para a direção, para participar das atividades desenvolvidas pelo DMAI, que serão elaboradas após o cronograma da direção. Em regime de votação, a proposta foi aprovada por treze votos favoráveis e um voto contrário do prof. Ricardo. Item 8. O senhor presidente pôs em discussão a oferta de vagas para o NUPATI (Núcleo de Pesquisa e Ações da Terceira Idade), apresentando o Memorando Eletrônico Nº 51/2019 enviado por eles, o qual solicita oferta semestral de vagas
nas disciplinas para os estudantes da terceira idade da UFS, vinculados ao NUPATI. Em discussão,
os conselheiros sugeriram que fossem oferecidas três vagas nas disciplinas ofertas no semestre
como já vinha sendo feita. Sendo posta em votação a oferta de três vagas em cada disciplina
ofertada no semestre pelo DMAI. Foi aprovada por unanimidade. Item 9. O prof. Samuel colocou em discussão a XII SEMAT, relatando que , nas reuniões anteriores, foi definida uma comissão,
a qual atualmente é formada pelos professores Alejandro Caicedo, Mateus Alegri, Rafael Almeida e
Ricardo Nicasso(presidente da comissão), e que a comissão já havia se reunido e definido propostas
tal como data, programação; Isso posto, o prof. Samuel Canevari trouxe o tema como ponto de
pauta com o desígnio de serem debatidas as propostas elaboradas e que o conselho possa, de certa
forma, cooperar. Além disso, externou que sentiu falta da presença de discentes na comissão. Os
discentes Mateus, Rafael e Vanessa denotaram seus interesses em compor a comissão. O senhor
presidente pôs em votação a inclusão dos discentes supraditos à comissão responsável pela XII
SEMAT. Aprovado de maneira unânime. Ato contínuo, o presidente transferiu a palavra para o
prof. Ricardo, presidente da comissão. Com a palavra, descreveu que, no que foi definido pela comissão, a SEMAT acontecerá durante a semana acadêmica (SEMAC), nos dias quatro, cinco e seis
de novembro do vigente ano; durante o período matutino estará compreendida das 09h às 11h, com
o primeiro dia dedicado às inscrições e os demais aos minicursos, já no vespertino, período de maior concentração de discentes, será dedicado a minicursos, oficinas e palestras. Salientou que enviará
um e-mail para todos os docentes com todas as informações e as instruções para aqueles que quiserem sugerir alguma atividade. Prof. Éder destacou que, caso considerasse interessante, Túlio, res-
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297

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 08a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: XII SEMAT.
Data: 22/08/2019
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Local: Sala de Reuniões do DMAI

ponsável pelo CPD, fosse procurado, pois a SEMAT dispõe de um site. O prof. Samuel enfatizou
que o presidente da comissão deverá submeter a proposta de evento a ser realizado durante a SEMAC, em edital específico para as atividades da mesma. Poderá haver apoio para impressão de materiais de divulgações para as atividades durante a SEMAC. Item 10. O senhor presidente sugeriu
que fosse montada uma comissão para elaborar as atividades que serão executadas na recepção dos
calouros. Os docentes Alejandro, Éder, Ricardo e Teresa demonstraram interesse, assim como a discente Vanessa. Ficando a comissão composta pelos membros supracitados. Outra questão trazida
pelo prof. Samuel foi acerca das próximas etapas para finalização da reformulação do PPC, a qual
só falta discutir as normas que regulamentam TCC, atividades complementares, estágios e, na sua
concepção, atividades de extensão; ademais, apreciação da tabela de equivalências das disciplinas
para a transição entre o atual PPC e o novo projeto. Destarte, convidou os membros para uma reunião extraoficial, no dia vinte e nove de agosto do vigente ano, a fim de discutir os referidos temas.
O prof. Arlúcio observou que, como o prof. Fábio está prestes a ser empossado, esta pode ser sua
última reunião no DMAI, deste modo agradeceu a todos os colegas de trabalho pela contribuição
pessoal e profissional ao longo dos anos que ficou lotado no DMAI. Após a fala do prof. Arlúcio, os
membros presentes proferiram suas palavras de estima e apreço pelo mencionado docente. Nada
mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove.
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9ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 03/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 03 de setembro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 05/09/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Eleição para chefe e subchefe do DMAI pelo período de 08/11/2019 a 07/11/2021;
4. Comissão de avaliação do estágio probatório do Prof. Fábio Lima Santos;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 05/09
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 09a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição para chefe e subchefe do DMAI pelo período de 08/11/2019 a 07/11/2021.
Data: 05/09/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante
técnico-administrativo), Fábio Lima Santos, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael
dos Santos (Representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito
Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa e Viviane de Jesus Lisboa
Aquino. Ausente, com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado) e
Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 08 a Reunião Ordinária do
Conselho Departamental (2019). 3. Eleição para chefe e subchefe do DMAI pelo período de
08/11/2019 a 07/11/2021. 4. Comissão de avaliação do estágio probatório do Prof. Fábio Lima
Santos. 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião explicando que as
eleições para chefia e subchefia eram realizadas em reunião extraordinária com ponto único. A mudança se deu após a verificação do Estatuto da UFS em seu art. 51. Item 1. O Prof. Samuel Canevari deu as boas-vindas ao novo docente Fábio Lima Santos. Na sequência, noticiou que na terça-feira, 03/09/2019, foi publicada a Portaria Nº 1199/GR, a qual remove o prof. Arlúcio para o DMA.
informou que estará de férias no período de 10 a 29 de setembro de 2019 e que o subchefe, o Prof.
Murilo de Medeiros, assumirá a chefia do Departamento de 10 a 25 de setembro de 2019, do dia 26
ao dia 29 de setembro de 2019 será substituído pelo decano em exercício, o prof. Éder Mateus. Outro informe foi sobre o pedido enviado pela direção solicitando que os docentes tenham mais cuidado com o controle do ar-condicionado, cadeado e cabo VGA presentes nas salas de aula, porquanto
os referidos materiais estão a se desvanecer. Ele ressaltou aos docentes que o prazo final para encerrar as turmas no SIGAA é até o dia 11 de setembro, prazo final estipulado pelo DAA para encerramento eletrônico das cadernetas. Informou ainda que durante o recesso acadêmico o Campus irá
funcionar das 7h às 17h, consoante estabelece a portaria 1187/2019/GR; caso algum docente deseje
dar aula, será liberado apenas no bloco D. Informou também que o departamento está fazendo um
levantamento dos projetos pendentes de apresentação de relatório para posterior apresentação. Por
fim, informou sobre o projeto de monitoria que foi submetido, o qual foi aprovado com três bolsas,
sendo uma remunerada e duas voluntárias. Para os discente interessados em concorrer, as inscrições
estão abertas e vão até o dia 08 de setembro do corrente ano. O prof. Éder Mateus informou que os
termos de responsabilidade dos monitores do PICS e do ENADE já foram encaminhados à PROGRAD. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por
unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari informou que seu mandato na chefia do DMAI encerrará no dia 07/11/2019, sendo necessário eleger o chefe e subchefe para os próximos dois anos.
Assim, após fazer a leitura dos artigos do Estatuto da UFS que tratam da eleição da chefia departamental, iniciou os trabalhos para escolha dos mesmos. VOTAÇÃO PARA CHEFE. Eleição do
primeiro nome da lista tríplice para chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis)
Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Samuel da Cruz Canevari – 13 (treze)
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votos, Alan Almeida Santos – 2 (dois) votos, Murilo de Medeiros Sampaio – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Samuel da Cruz Canevari como o primeiro nome da lista tríplice para
Chefe do Departamento de Matemática. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Chefe.
PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Éder Mateus de Souza – 8 (oito) votos, Alan Almeida Santos – 5 (cinco) votos, Murilo Medeiros Sampaio – 2 (dois) votos e Samuel da Cruz Canevari – 1 (um) voto. Não sendo alcançada a maioria absoluta, procedeu-se à nova votação e novo escrutínio. Eleição do segundo nome
da lista tríplice para Chefe. SEGUNDO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conselheiros,
sendo 15 (quinze) votos válidos e 1 (um) voto nulo. Resultado: Éder Mateus de Souza – 10 (dez)
votos, Alan Almeida Santos – 5 (cinco) votos. Proclamou-se eleito o Professor Éder Mateus de
Souza como o segundo nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. Eleição
do terceiro nome da lista tríplice para Chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis)
Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Alejandro Caicedo Roque – 9 (nove)
votos, Alan Almeida Santos – 5 (cinco) votos, Samuel Brito Silva – 1 (um) voto e Viviane de Jesus
Lisboa Aquino – 1 (um) voto. Não sendo alcançada a maioria absoluta, procedeu-se à nova votação
e novo escrutínio. Eleição do terceiro nome da lista tríplice para Chefe. SEGUNDO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Alejandro Caicedo Roque – 10 (dez) votos, Alan Almeida Santos – 5 (cinco) votos e Samuel Brito Silva –
1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Alejandro Caicedo Roque como o terceiro nome da
lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. VOTAÇÃO PARA SUBCHEFE. Eleição do primeiro nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16
(dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Éder Mateus de Souza – 10
(dez) votos, Aislan Leal Fontes – 4 (quatro) votos e Alan Almeida Santos – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Éder Mateus de Souza como o primeiro nome da lista tríplice para Subchefe do Departamento de Matemática. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Subchefe.
PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Rafael Neves Almeida – 8 (oito) votos, Aislan Leal Fontes – 3 (três) votos, Alan
Almeida Santos – 3 (três) votos e Samuel Brito Silva – 2 (dois) votos. Não sendo alcançada a maioria absoluta, procedeu-se à nova votação e novo escrutínio. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Subchefe. SEGUNDO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conselheiros, sendo 16
(dezesseis) votos válidos. Resultado: Rafael Neves Almeida – 10 (dez) votos, Aislan Leal Fontes –
3 (três) votos e Alan Almeida Santos – 3 (três) votos. Proclamou-se eleito o Professor Rafael Neves
Almeida como o segundo nome da lista tríplice para Subchefe do Departamento de Matemática.
Eleição do terceiro nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16
(dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Aislan Leal Fontes – 8
(oito) votos, Alan Almeida Santos – 2 (dois) votos e Samuel Brito Silva – 6 (seis) votos. Não sendo
alcançada a maioria absoluta, procedeu-se à nova votação e novo escrutínio. Eleição do terceiro
nome da lista tríplice para Subchefe. SEGUNDO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conse-
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lheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Aislan Leal Fontes – 11 (onze) votos, Samuel Brito Silva – 3 (três) votos e Alan Almeida Santos – 2 (dois) votos. Proclamou-se eleito o Professor Aislan Leal Fontes como o terceiro nome da lista tríplice para Subchefe do Departamento de
Matemática. Item 4. O senhor presidente pôs em discussão a designação da Comissão de Avaliação
de Estágio Probatório do Prof. Fábio Lima Santos. De acordo com a Resolução 55/2015/CONSU, a
Comissão de Avaliação designada para avaliar o estágio probatório, bem como seu presidente, deve
ser formada por três professores de classe e titulação superior ou igual a do docente em estágio probatório e escolhida dentre os professores efetivos da unidade acadêmica de exercício do docente
avaliado. Desse modo, candidataram-se para participar da Comissão os professores Alejandro Caicedo, Éder Mateus e Rafael Almeida. Sem mais sugestões, o presidente pôs em votação os nomes
dos professores Alejandro, Éder e Rafael para formar a Comissão de Avaliação de Estágio
Probatório do Prof. Fábio. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão a indicação do Presidente da Comissão e do orientador do plano de trabalho e o
Prof. Alejandro pôs seu nome à disposição. Sem mais candidatos, o Prof. Samuel pôs em votação
o nome do professor Alejandro como Presidente da Comissão e orientador do plano de trabalho do processo de Estágio Probatório do Prof. Fábio. Aprovado por unanimidade. Item 5. O
senhor presidente exprimiu que existe um processo de solicitação de prorrogação de prazo – fazendo uma breve explanação do processo –, que foi aberto na SEAP no prazo correto; todavia, foi encaminhado ao DMA; somente anteontem,03/09, esse processo foi encaminhado para o DMAI, fazendo-se necessário apreciação do colegiado. Ato contínuo, observou que o parecer já está pronto,
elaborado pelo prof. Éder, e sinalizou sobre a possibilidade de confecção de ad referendum para resolução da demanda. Os membros concordaram. O prof. Murilo de Medeiros expressou que, haja
vista a solicitação de liberação dos discentes do curso de química de uma de suas turmas de Introdução à Estatística para um evento realizado pelo DQCI durante esta semana, não haverá como consolidar a referida turma dentro do prazo estipulado. O prof. Samuel Canevari salientou que foi enviado um e-mail para os docentes a respeito da tabela de equivalências do projeto de reformulação PPC
e convidou os docentes para uma reunião informal no dia 12 de setembro do corrente ano, a fim de
elaborar uma proposta que será analisada pelo colegiado. O prof. Ricardo Nicasso salientou que a
comissão da XII SEMAT está recebendo propostas para o evento; posto isso, foi enviado, anteriormente, um e-mail para o DMA, DMAI e IFS com as instruções para aqueles interessados em realizar durante o evento alguma ação submetê-la. O prof. Samuel Canevari observou que na tarde deste
dia haverá reunião de coordenação de curso, na qual serão decididas as ações para recepção dos calouros; Dessarte, o prof. Samuel Caneravi levará decisão deste conselho sobre o tema. Nada mais
havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove.

Departamento de Matemática (DMAI) - Histórico de Atas
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10ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 22/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 22 de outubro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 24/10/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 09a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Atribuição de docentes para as turmas de ensino individual (Análise Real, Matemática
Financeira e Médio I);
4.

Apreciação da abertura de turma Matemática Básica – Memorando 94/2019 – DBCI;

5.

Apreciação/deliberação de solicitações de ensino individuais (Cálculo I, Matemática
Básica, Matemática Financeira e Probabilidade e Estatística) realizadas por discentes
de outros cursos;

6.

Apresentação do relatório da Orientação Pedagógica do Curso;

7.

Deliberação sobre a orientação acadêmica dos discentes do curso;

8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 24/10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Apresentação do relatório da Orientação Pedagógica do Curso.
Data: 24/10/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus
de Souza, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Fábio Lima Santos, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael dos Santos (Representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa e Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente,
com justificativa, Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado). Ausente, sem justificativa, Aislan Leal Fontes e Alan Almeida Santos. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
09a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Atribuição de docentes para as
turmas de ensino individual (Análise Real, Matemática Financeira e Médio I). 4. Apreciação
da abertura de turma Matemática Básica – Memorando 94/2019 – DBCI. 5. Apreciação/deliberação de solicitações de ensino individuais (Cálculo I, Matemática Básica, Matemática Financeira e Probabilidade e Estatística) realizadas por discentes de outros cursos. 6. Apresentação do relatório da Orientação Pedagógica do Curso. 7. Deliberação sobre a orientação acadêmica dos discentes do curso. 8. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando a inclusão de cinco pontos: “Discussão/deliberação sobre as regras de inclusões de discentes em turmas ofertadas pelo DMAI”, “Deliberação sobre o destino dos dois telefones IP recebidos pelo DMAI”, “Deliberação sobre a participação da Profa. Teresa na Atividade de Extensão: I ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - ITABAIANA - PIBID: MÚLTIPLOS CAMINHOS NA FORMAÇÃO DOCENTE”, “Deliberação sobre a participação da Profa. Teresa na Atividade de
Extensão:SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA” e
“Discussão/Deliberação sobre a ação de extensão intitulada "XII SEMANA DA MATEMÁTICA UFS - DMAI 2019”", justificado pela importância e necessidade de celeridade na apreciação das
demandas; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade com a inclusão dos cinco
pontos solicitados. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 09 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019). 3. Atribuição de docentes para as turmas
de ensino individual (Análise Real, Matemática Financeira e Médio I) 4. Apreciação da abertura de turma Matemática Básica – Memorando 94/2019 – DBCI 5. Discussão/deliberação sobre as regras de inclusões de discentes em turmas ofertadas pelo DMAI. 6. Apreciação/deliberação de solicitações de ensino individuais (Cálculo I, Matemática Básica, Matemática Financeira e Probabilidade e Estatística) realizadas por discentes de outros cursos. 7. Apresentação
do relatório da Orientação Pedagógica do Curso. 8. Deliberação sobre a orientação acadêmica
dos discentes do curso. 9. Deliberação sobre o destino dos dois telefones IP recebidos pelo
DMAI. 10. Deliberação sobre a participação da Profa. Teresa na Atividade de Extensão: I
ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - ITABAIANA - PIBID: MÚLTIPLOS CAMINHOS NA FORMAÇÃO DOCENTE. 11.
Deliberação sobre a participação da Profa. Teresa na Atividade de Extensão:SEMINÁRIO
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SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 12. Discussão/Deliberação sobre a ação de extensão intitulada "XII SEMANA DA MATEMÁTICA - UFS - DMAI
2019". 13. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que com a construção do refeitório surgiu a necessidade da abertura do processo licitatório para o fornecimento da alimentação.
Diante disso, para evitar espera, os containers, anteriormente usados como salas de aula, foram reservados, a partir deste período, para a empresa vencedora do processo licitatório fornecer os alimentos aos discentes antes do fim das obras. Posto isso, os espaços para alocação das turmas tornaram-se ainda mais escassos e a direção do Campus solicitou o LEPEM para alocar turma durante à
noite, responsabilizando-se por eventuais danos. Diante da necessidade de celeridade, o senhor presidente liberou o LEPEM conforme pedido após conversar com prof. Rafael, coordenador do local.
Informou ainda que o reitor escolheu o chefe e o vice-chefe para o biênio 2019-2021, indicando o
primeiro nome de cada lista para chefe e vice-chefe, os professores Samuel Canevari e Éder Mateus, respectivamente. Outro informe foi com relação às cadeiras e equipamentos defeituosos alocado na sala dos professores, destacando que não gostaria que estes fossem trocados pelos da sala de
reunião, haja vista que as cadeiras da citada sala foram reformadas com recursos próprios, por fim
orientou que quem possuir patrimônio danificado pode abrir a requisição de manutenção ou devolvê-lo à DIPATRI. Outro informe foi sobre as monitorias, explicando que hoje o departamento
conta com monitores para as disciplinas Cálculo I e Vetores; explicando que a monitoria de Fundamentos, como o monitor prestou vestibular novamente e sendo aprovado ganhou uma nova matrícula, acarretou dúvida se a bolsa será transladada para a nova matrícula ou se será aberta uma nova seleção. Informou acerca das inclusões que foram possíveis ser realizadas sem a necessidade abertura
de turmas: 39 para cálculo I, 1 para Cálculo II, 2 para Cálculo III, 1 para EDO, 18 para Fundamen tos de Matemática, 7 para Introdução à Estatística, 27 para Matemática Básica e 25 para Vetores;
deste modo, convém ressaltar que foram feitas um total de 120 inclusões sem abertura de turma. Por
fim, informou sobre um memorando enviado pelo NIPPEC,o qual versa acerca de um catálogo de
pesquisa que está sendo desenvolvido com informações fornecidas pelo Lattes do docentes; ademais, comentou que todos os docentes receberam um arquivo com as informações do catálogo e
caso queiram incrementar ou retificar algo, enviem-no um e-mail até o dia 31 de outubro do corrente ano para consecução do pedido. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 09 a
Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Após apresentar a sugestão feita preliminarmente pelo prof. Wagner, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em atribuição de docentes para as turmas de ensino individual Análise Real,
Matemática Financeira e Médio I, aprovadas na última reunião do Colegiado. Inicialmente, ele assinalou que houve alguns pedidos de ensino individual para Análise na Reta e doze pedidos de abertura de turma regular; todavia, diante da possibilidade da maioria poder solicitar aproveitamento de
estudos, a turma de ensino individual da disciplina supra aludida foi aprovada para três discentes,
Tatiane, Karen e Lana, as quais não podem solicitar aproveitamento de estudos. Em seguida, solicitou manifestação dos conselheiros para assumir as turmas de ensino individual. O prof. Fábio Lima
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manifestou-se para assumir a turma de Análise Real, o prof. Samuel Brito manifestou-se para assumir a turma de Matemática Financeira e os professores Matheus Alegri e Murilo Sampaio demonstraram-se interessados em assumir a turma de Médio I. o Presidente pôs em votação o nome do
professor Fábio para assumir a turma de Análise na Reta. Aprovado por unanimidade. Por
oportuno, o Presidente sugeriu que fosse montada a banca responsável pelo aproveitamento de estudos da disciplina Análise na Reta, tendo em vista que os processos chegarão. Os conselheiros Fábio,
Éder e Alejandro demonstraram interesse. Sem mais interessados. Em votação, a composição da
banca responsável pelo aproveitamento de estudos da disciplina Análise na Reta foi aprovada.
Com voto contrário do prof. Murilo. Incontinenti, pôs em votação o nome do professor Samuel
Brito para assumir a turma de Matemática Financeira. Aprovado por unanimidade. Sem demora, o Presidente colocou em apreciação as manifestações dos professores Murilo e Mateus. O
prof. Wagner questionou se o prof. Murilo já havia ministrado a disciplina Médio I e a resposta foi
negativa. Posto isso, sugeriu que a disciplina fosse atribuída a algum docente com experiência na
disciplina, haja vista que a modalidade de ensino individual é prestada de maneira diferente do ensino regular. Após discussões, o Presidente pôs em votação o nome do professor Murilo para assumir a turma de Médio I. Reprovado pela maioria. Logo após, pôs em votação o nome do
professor Mateus Alegri para assumir a turma de Médio I. Aprovado pela maioria. Item 4.
Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação da abertura de turma Matemática Básica – Memorando 94/2019 – DBCI, evidenciando que o DMAI está ofertando neste semestre três
turmas da disciplina solicitada e que a maioria dos alunos discriminados no memorando já foram incluídos nas turmas já existentes e destacou ainda a possibilidade dos demais solicitantes ainda serem incluídos caso manifestem interesse; ante o exposto, torna-se inviável abertura de turma para o
demais alunos, os quais podem ingressar nas turmas existentes. Posteriormente à elucidação, colocou em votação a não da abertura da turma solicitada. Aprovada por unanimidade. Item 5.
Sem demora, o senhor presidente pôs em apreciação a discussão/deliberação sobre as regras de inclusões de discentes em turmas ofertadas pelo DMAI, explicando que, hodiernamente, o departamento aceita a inclusão quinze alunos além dos cinquenta desde que o professor responsável pela
disciplina autorize; conduto, a as inclusões voltaram a ser objeto de discussão, pois há professores
que aceitam mais que quinze discentes, tendo em vista que a sala comporta e o quantitativo de abandonos durante o semestre. O professor Wagner salientou que vem observando que as turmas dos calouros, as quais deveriam ter cinquenta frequentando, estão com uma média de trinta a trinta e cinco
presentes; por oportuno, parabenizou a forma como foram conduzidas as inclusões neste semestre,
proporcionando um melhor aproveitamento. O professor Samuel Canevari, aproveitando o ensejo,
apresentou, em tela, as disciplinas ofertas e a quantidade de matriculados, destacando que a disciplina de Tópicos de Ensino da Matemática foi mudada de horário a pedido da professora Teresa, a fim
de adequar o horário à disponibilidade dos matriculados. Após discussões, o senhor presidente
propôs que o quantitativo de inclusões ficasse a cargo do professor, levando em consideração o espaço físico e a peculiaridade da disciplina. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimida-
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de. Item 6. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão as solicitações de abertura de turmas de
ensino individual, explicando que foram recebidos, via SIGAA, pedidos para ensino individual nas
disciplinas Cálculo I, Matemática Financeira, Matemática Básica e Probabilidade e Estatística, realizados por discentes de outros cursos. Dando continuidade, colocou em apreciação a solicitação do
discente Jadson Ribeiro, de Sistemas de Informação, o qual requereu a disciplina Cálculo I; tendo
em vista que o departamento está ofertando quatro turmas da referida disciplina distribuídas nos três
turnos, sugeriu como proposta que a solicitação do aluno fosse negada, dando a possibilidade do
discente escolher qualquer uma das quatro turmas ofertadas para inclusão. Em votação, a proposta
foi aprovada. Com votos contrários dos professores Ricardo e Murilo. Em seguida, pôs em
apreciação a solicitação da disciplina Matemática Básica feita pelo discente Adauto Junio, de Ciências Contábeis, destacando que o departamento está ofertando três turmas da disciplina; Em vista
disso, o senhor presidente propôs que fosse adotada a mesma medida adotada no caso anterior, negando a abertura da disciplina de ensino individual e dando a possibilidade do aluno ingressar em
uma das três turmas ofertadas. Em votação, a proposta foi aprovada. Com votos contrários dos
professores Ricardo e Murilo. Continuando, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação dos
pedidos de Matemática Financeira feito pelos discentes Wendell Guedes e Valeria Rodrigues, ambos de Ciências Contábeis. Considerando que o colegiado do curso de Matemática aprovou a abertura de uma turma de ensino individual para dois discentes formandos do curso e que o limite de vagas para tal turma é de 4 discentes, recomendou que os discentes supracitados sejam incluídos na
turma de ensino individual já criada. Em votação, a proposta foi aprovada. Com voto contrário
do professor Murilo. Sem demora, apresentou a solicitação da oferta de uma turma de ensino individual da disciplina Probabilidade e Estatística feita pelos discentes Emeson Santos e Paulo Victor
do curso de sistemas de informações solicita. Destacou que os discentes Emeson e Paulo ingressaram no curso de Sistemas de Informação da UFS, respectivamente, em 2011.2 e 2012.2 e, ambos os
discentes têm prazo de conclusão o semestre letivo 2020.1, já com as prorrogações do prazo final
para conclusão do curso. Destacou que os discentes Emeson e Paulo faltam integralizar, respectivamente, as disciplinas Probabilidade e Estatística, Estágio Supervisionado e TCC 2; e Cálculo 1, Probabilidade e Estatística, Linguagem Formais e Tradutores (Matriculado), Sistemas Operacionais
(Matriculado) e TCC 2. Informou ainda que a disciplina Probabilidade e Estatística é obrigatória do
2º período do curso de Sistemas de Informação e foi ofertada em 10 semestres letivos a partir do
momento que os discentes solicitantes já tinham os pré-requisitos para cursá-la. O Emeson se matriculou na disciplina solicitada por 3 vezes (2013.2, 2014.2 e 2019.1), trancou na primeira vez que se
matriculou e foi reprovado por média e faltas nas duas últimas vezes. O Paulo se matriculou na disciplina solicitada no período letivo 2014.2 e foi reprovado. Por fim, foi informado que tal disciplina
será ofertada no semestre letivo 2020.1. Após tal explanação, o senhor presidente consultou aos
conselheiros a respeito da possibilidade de algum deles ser o docente responsável pela turma, caso
seja deliberado pela oferta, uma vez que todos os docentes já estão com suas atribuições didáticas
definidas e em curso. Após discussões e considerando que nenhum docente se prontificou, o senhor
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presidente colocou em votação o encaminhamento de indeferimento da solicitação. Aprovada
por unanimidade. Item 7. O prof. Samuel Canevari iniciou a apresentação do relatório da Orientação Pedagógica do Curso, passando a palavra para o prof. Alejandro Caicedo, presidente da comissão. Com a palavra, o professor fez a leitura do relatório, em anexo, explicando que no período
2018.1 o alvo da comissão foram os discentes que reprovaram em pelo menos 50% das disciplinas
matriculadas; os discentes destacaram aspectos pessoais como principal fator negativo para o desempenho, bem como dificuldade no aprendizado. Desse modo, a comissão orientou como medida
aos docentes que criassem um cronograma em épocas de provas a fim de evitar duas avaliações em
um único dia, assim como disponibilização de horário durante a semana para tirar dúvidas dos discentes. Em 2018.2, a comissão teve como público-alvo os calouros; depois das reuniões, a comissão
obteve como resultados, em síntese, que os discentes estão motivados e gostam das aulas dos professores, entretanto sentem dificuldade nas disciplinas com muito assunto e em vista disso os professores precisam acelerar o ritmo para cumprir a ementa. Ademais, os discentes reconhecem que
não têm ritmo de estudo e deficiência no ensino básico. Não obstante, almejam reverter as deficiências de aprendizado do ensino médio. Após explanações, o senhor presidente destacou que o relatório já estavam pronto desde o final do período anterior(2019.1), todavia resolveu esperar para que
todos os docentes pudessem ter ciência dos resultados e adotar medidas que possam contornar as situações negativas. Em seguida, pôs em votação o relatório da Orientação Pedagógica do Curso.
Aprovado por unanimidade. Item 8. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação acerca da deliberação sobre a orientação acadêmica dos discentes do curso recomendado pelo
colegiado na última reunião a fim de tornar uma atribuição dos docentes do DMAI. Em seguida, fez
a apresentação, em tela, do módulo no Sigaa, no qual o docente tem acesso ao histórico, ao horário
individual, à solicitação de matrícula e trancamento, entre outras coisas de seus orientandos cadastrados pelo coordenador do curso. De imediato, considerando a relevância do tema, sugeriu aos docentes que orientam discentes em programas institucionais que enviem os nomes e matrículas dos
alunos para fazer o cadastramento no sistema, já o restante dos alunos seria feita uma divisão entre
os docentes. Após discussões, o prof. Samuel Canevari pôs em votação a orientação acadêmica
como uma atribuição de todos os docentes do DMAI. Aprovado com voto contrário do prof.
Murilo. Item 9. Continuando, o senhor presidente pôs em apreciação a deliberação sobre o destino
dos dois telefones IP recebidos pelo DMAI, relatando que durante sua férias o prof. Murilo, subchefe, recebeu dois telefones alocados no LEPEM e LABMAT, respectivamente; entretanto, diferentemente dos outros departamentos, não dispomos de técnico em laboratório, o que torna a segurança
dos aparelhos mais vulnerável. Ante o exposto, o prof. Samuel Caneravi solicitou o recolhimento
dos aparelhos até decisão tomada em conselho. Outrossim, propôs que os telefones ficassem nos laboratórios desde que os coordenadores responsabilizassem-se por eventuais problemas; diante da
negativa dos coordenadores, o prof. Samuel Canevari sugeriu que os telefones fossem alocados na
sala do chefe e subchefe, possibilitando um melhor aproveitamento. Em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. Item 10. Logo após, o prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação
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sobre a participação, como palestrante, da Profa. Teresa Cristina na Atividade de Extensão: I ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ITABAIANA - PIBID: MÚLTIPLOS CAMINHOS NA FORMAÇÃO DOCENTE, apresentando
em tela a ação, realizada no período de 18 a 19 de julho de 2019. Assim, após explanações, o Prof.
Samuel Canevari colocou em votação a participação da prof. Teresa Cristina na referida
ação. Aprovado por unanimidade. Item 11. Em seguida, o prof. Samuel Canevari deu início a
apreciação sobre a participação, como palestrante, Profa. Teresa na Atividade de Extensão:SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, exibindo em tela a
ação, realizada no 07 de agosto de 2019. Assim, após explanações, o Prof. Samuel Canevari colocou em votação a participação da prof. Teresa Cristina na aludida ação. Aprovado por unanimidade. Item 12. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação sobre a ação de extensão intitulada
"XII SEMANA DA MATEMÁTICA - UFS - DMAI 2019” (XII SEMAT), apresentando em tela a
ação, a qual será realizada no período de 04 a 06 de novembro de 2019, sob coordenação do professor Ricardo Nicasso Benito e coordenação adjunta dos professores Alejandro Caicedo Roque, Mateus Alegri e Rafael Neves Almeida. Assim, após explanações, o Prof. Samuel Canevari pôs em
votação a ação de extensão intitulada "XII SEMANA DA MATEMÁTICA - UFS - DMAI
2019”. Aprovado por unanimidade. Item 13. O senhor presidente convidou todos os docentes
para participarem de uma reunião extraoficial, realizada no dia 31 de outubro do vigente, a fim de
tratar do texto, assim como das normas pertinentes ao PPC, tal qual, normas de estágio e de atividades complementares. O prof. Alejandro solicitou que fosse levado à reunião de conselho de centro a
situação referente à sala D104, onde o quadro necessita de manutenção e até então nada foi feito. O
prof. Samuel informou que a questão já foi apresentada e que o Campus está no aguardo da chegado
do material, para que as providências sejam tomadas. O prof. Éder solicitou que fosse levantada a
discussão no conselho de centro relativas à manutenção preventiva nos computadores e datashows
das salas de aula. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente
ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove.
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11ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 12/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 12 de novembro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 11a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 14/11/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari acerca do recurso
interposto pelo discente Emeson Santos de Oliveira (processo nº 23113.062513/201951);
4. Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Imersões Isométricas
de formas espaciais em espaço produto”, do Prof. Samuel da Cruz;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alan Almeida Santos
Chefe em exercício do Departamento de Matemática – DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 14/11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari acerca do recurso interposto pelo discente Emeson Santos de Oliveira (processo nº 23113.062513/2019-51).
Data: 14/11/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Fábio Lima
Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa e Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Aislan Leal Fontes (Afastado no país), Éder Mateus
de Souza (Afastado no país) e Marta Élid Amorim Mateus (Afastada para pós-doutorado). Ausente,
sem justificativa, Alan Almeida Santos e Rafael dos Santos (Representante discente). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 10 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019).
3.Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari acerca do recurso interposto
pelo discente Emeson Santos de Oliveira (processo nº 23113.062513/2019-51). 4. Apreciação
do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Imersões Isométricas de formas espaciais
em espaço produto”, do Prof. Samuel da Cruz 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente
deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias à mesma, prosseguiu
com os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel Canevari abriu o ponto de pauta parabenizando na pessoa
do prof. Ricardo os demais membros coordenadores da XII SEMAT pela realização do evento; por
oportuno, agradeceu, também, aos que contribuíram financeiramente para realização do evento. Na
sequência, informou que ele definiu como data limite o dia 29 do corrente mês para o cadastro do
PAD no sistema, para posterior apreciação. Informou ainda que no dia 04/11 recebeu um memorando da PROGRAD solicitando o envio até o dia 06/11 do PPC vigente no curso, a solicitação inicial
foi feita pelo MEC e apenas repassada pela PROGRAD. O prof. Alejandro informou que participou
da reunião realizada pela PROGRAD no dia 13/11, para tratar de ações visando o ENADE 2020, no
qual as licenciaturas serão avaliadas. O senhor presidente salientou que o DMAI já se adiantou e
vem realizando ações para o referido exame. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a
Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Presidente pôs em apreciação o parecer emitido pelo próprio acerca do recurso interposto pelo discente Emeson Santos de
Oliveira (processo nº 23113.062513/2019-51), o qual o discente pede a reconsideração da decisão
tomada na 10º reunião, que deliberou pelo indeferimento da solicitação da turma de ensino individual da disciplina probabilidade e estatística. Apresentando o parecer, em tela, o docente explicou
que, entre outras razões para o indeferimento da reconsideração, o aluno aduz questões pessoais de
ordem trabalhista; todavia, ao consultar o histórico do discente, o referido em períodos anteriores,
além da disciplina pleiteada, matriculava-se em mais de uma disciplina possuindo assiduidade de
quase 100%. Após discussões, o parecer pelo indeferimento do pedido de reconsideração foi colocado em votação. Aprovado, com voto contrário da prof. Teresa. Item 4. Ato contínuo, o
prof. Samuel Canevari deu início à apreciação do relatório final do projeto de pesquisa, sob coodernação dele próprio, intitulado “Imersões Isométricas de formas espaciais em espaço produto”. Sem
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Data: 14/11/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

demora, fez a apresentação, em tela, do relatório em anexo, destacando os resultados e publicações
frutos do trabalho desenvolvido. Não havendo discussão, o relatório foi encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade. (Prof. Samuel Brito chegou ao recinto) Item 5. O senhor presidente relatou que na reunião de conselho de centro a PROGRAD questionou se o Campus Itabaiana
gostaria de mudar a seleção dos discentes que entrarão no Campus do SISU.1 para o SISU.2. Os
conselheiros não concordaram com a mudança, todavia demonstraram interesse na mudança do ingresso efetivamente desses selecionados no Campus, que ocorre no segundo semestre sendo transladado para o primeiro; Outrossim, foi deliberado pela elaboração de uma comissão para desempenhar estudos, a fim de realizar a mudança. O prof. Ricardo, coordenador da XII SEMAT, destacou
que , na sua concepção, o evento foi bastante produtivo, trazendo conhecimento para os nossos discentes; reiterando os agradecimentos já feitos pelo prof. Samuel Caneravi. O prof. Alejandro sugeriu que os representantes discentes buscassem saber entre os alunos o feedback a respeito da SEMAT, objetivamento o aprimoramento nos próximos anos. O prof. Ricardo exprimiu que alguns
discentes o procuraram trazendo feedback's positivos. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme
Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quarto dia do mês
de novembro de dois mil e dezenove.
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12ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 10/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 10 de dezembro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 12a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 12/12/2019 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 11a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profa . Teresa Cristina sobre o Projeto de Ensino
'Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática', do Prof. Rafael Almeida;
4.

Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Um estudo sobre os
conhecimentos necessários ao professor de matemática para ensinar frações”, dos
professores Rafael Almeida e Marta Élid;

5. PAD 2019.2;
6.

Oferta 2020.1;

7. Processo seletivo para afastamentos de docentes;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 12/12
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: PAD 2019.2.
Data: 12/12/2019
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael dos
Santos (Representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente), Viviane
de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Marta Élid Amorim
Mateus (Afastada para pós-doutorado). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 11 a Reunião
Ordinária do Conselho Departamental (2019); 3. Apreciação do parecer emitido pela Profa .
Teresa Cristina sobre o Projeto de Ensino 'Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática', do Prof. Rafael Almeida; 4. Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa
intitulado “Um estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de matemática para
ensinar frações”, dos professores Rafael Almeida e Marta Élid; 5. PAD 2019.2; 6. Oferta
2020.1; 7. Processo seletivo para afastamentos de docentes; 8. O que ocorrer. Havendo quórum,
o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando a inclusão dos pontos
“Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o Projeto de Pesquisa intitulado
'Construção de um percurso de estudo e pesquisa para formação de professores: O Ensino de Combinatória Enumerativa', sob coordenação do professor Ricardo Nicasso” e “Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa intitulado 'Equações Integro-Diferenciais Abstratas e Aplicações', sob coordenação do professor Fábio Lima”; em votação, os conselheiros por maioria concordaram com a inclusão dos dois pontos. Assim, a pauta passou a ser: Pauta:
1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 11 a Reunião Ordinária do Conselho Departamental
(2019); 3. Apreciação do parecer emitido pela Profa . Teresa Cristina sobre o Projeto de Ensino 'Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática', do Prof. Rafael Almeida; 4. Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Um estudo sobre os conhecimentos
necessários ao professor de matemática para ensinar frações”, dos professores Rafael Almeida e Marta Élid; 5. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o Projeto
de Pesquisa intitulado 'Construção de um percurso de estudo e pesquisa para formação de
professores: O Ensino de Combinatória Enumerativa', sob coordenação do professor Ricardo
Nicasso; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado 'Equações Integro-Diferenciais Abstratas e Aplicações', sob coordenação do professor Fábio Lima; 7. PAD 2019.2; 8. Oferta 2020.1; 9. Processo seletivo para afastamentos de
docentes; 10. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que já passou o período
de orientação com relação aos trancamentos, 05/12, e vários alunos ficaram sem orientação, malgrado tivessem orientador cadastrado no sistema, diante disso solicitou mais atenção aos orientadores
nas próximas orientações que serão relativas à solicitação de matrícula. Outro informe foi sobre o
aceite do artigo submetido citado na reunião passada no relatório da pesquisa, em uma revista A2.
Outro informe foi acerca da monitoria de Cálculo, a qual tinha o discente José Vitor como monitor,
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no entanto o referido desistiu, diante disso foi aberto novo processo seletivo e o discente Rafael dos
Santos foi aprovado e está aguardando a análise socioeconômica para assumir. O prof. Samuel Brito
informou a respeito do projeto de extensão intitulado “Rumo à OBM/OBMEP”, iniciando com 80
alunos e aulas ministradas aos sábados, todavia, devido ao calendário acadêmico dos discentes das
escolas, que contempla aulas ao sábados, os alunos tiveram que se evadir do projeto, restando cerca
de 40 alunos. Ainda com a palavra, o professor destacou que ao observar o resultado da Olimpíada
foi constatado uma medalha de bronze e sete menções honrosas. Item 2. O Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão a Ata da 11a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem sugestões de
alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, o presidente pôs em discussão o parecer emitido pela profª. Teresa Cristina sobre o Projeto de ensino “Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática”, do Prof. Rafael Almeida, passando a palavra para
a Profª. Teresa Cristina. Com a palavra, a docente fez a leitura do seu parecer, explicando a relevância do projeto, visto que o trabalho proposto possibilitará aos estagiários a superação de dificuldades relacionadas à escrita correta, à formatação de trabalhos acadêmicos seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e a elaboração de planos de aulas e relatórios.
Dessa forma, entende-se que as atividades a serem desenvolvidas no projeto de ensino proposto
contribuem na formação do futuro-professor de Matemática, quanto à realização da ação docente.
Diante disso, foi de parecer favorável. O Prof. Rafael explicou brevemente a respeito do projeto que
será executado durante o período 2019.2. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o
parecer emitido pela Profª. Teresa sobre o Projeto de Ensino do Prof. Rafael Almeida. Sendo
aprovado com dezesseis votos favoráveis e dois voto contrários. Item 4. Ato contínuo, o prof.
Samuel Canevari deu início à apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Um
estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de matemática para ensinar frações”, sob
coordenação dos professores Rafael Almeida e Marta Élid, passando a palavra para o prof. Rafael.
Sem demora, com a palavra, o referido professor fez a leitura do relatório em anexo, destacando os
resultados e publicações frutos do trabalho desenvolvido. O prof. Alan Almeida questionou onde os
artigos foram publicados e o ano. O prof. Rafael respondeu que os artigos foram aceitos e publicados no Encontro Baiano de Educação Matemática e que solicitou que o docente verificasse no último ano que o evento foi realizado. Após discussões, o relatório foi encaminhado para votação.
Aprovado por dezessete votos favoráveis e um voto contrário. Item 5. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o Projeto de
Pesquisa “Construção de um percurso de estudo e pesquisa para formação de professores: o ensino
de combinatória enumerativa”, que terá duração de janeiro de 2020 a Julho de 2022, coordenado
pelo professor Ricardo Nicasso, com a colaboração dos professores Mateus Alegri e Rafael Neves
Almeida, passando a palavra para a Profª. Teresa Cristina. Com a palavra, a docente relatou que o
referido trabalho tem como propósito responder aos seguintes questionamentos: “Qual proposta de
praxeologia matemática para o ensino de contagem, mais especificamente combinatória enumerativa, se pode utilizar em cursos de licenciatura de matemática? Em que esta praxeologia contribui e
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

em que pode ajudar aos futuros professores a desenhar, analisar e implementar novos processos didáticos?”. Ademais, julga que o trabalho é relevante porque possibilita que os futuros professores
questionem os processos didáticos utilizados no contexto educacional em que estamos inseridos,
além de que permite a vivência de uma nova metodologia de ensino da Matemática. Considerando o
exposto, foi de parecer favorável. O prof. Ricardo complementou a explicação da professora em
maiores detalhes. Após discussões, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pela Profª.
Teresa sobre o Projeto de Pesquisa do Prof. Ricardo Nicasso. Sendo aprovado com dezessete
votos favoráveis e um voto contrário. Item 6. Logo, o senhor presidente deu início à apreciação
do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o Projeto de Pesquisa intitulado 'Equações IntegroDiferenciais Abstratas e Aplicações', sob coordenação do professor Fábio Lima, franqueando a palavra ao prof. Éder. Com a palavra, o docente destacou que o projeto tem por objetivo obter resultados teóricos de equações integrais abstratas e aplicar tais resultados a modelos de fenômenos da Física-Matemática, como por exemplo equações com derivadas fracionárias de reação-difusão. Além
disso pretende-se realizar estudos de iniciação científica durante a execução do projeto, o prazo de
execução do projeto é de 2 anos e considerando pertinente o estudo de tais equações, assim como
suas aplicações, foi de parecer favorável à aprovação do projeto. Sem maior discussões, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Éder sobre o Projeto de Pesquisa do Prof.
Fábio Lima. Sendo aprovado com dezessete votos favoráveis e um voto contrário. Item 7. Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs)
dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana (DMAI). Ele informou que enviou
previamente todos os PADs, via e-mail, para apreciação pelos docentes. Por oportuno, ressaltou o
PAD do prof. Rafael, que não conseguiu ser submetido, visto que, como estágio deixou de ser disciplina e passou a ser atividade, o professor está com uma disciplina de 6h e 21 estagiários; no entanto o sistema só permite carga horária em disciplinas igual ou superior a 8h; Ante o exposto, o prof.
Samuel Canevari entrou em contato com a COPAC, todavia não houve uma resposta satisfatória;
outrossim sugeriu que fosse apreciado o referido PPC, assim como o demais, para resguardar o docente de possíveis problemas. Outra observação foi com relação ao PAD da professora Jussara
(substituta), que até o momento não conseguiu contabilizar as 20h, devendo buscar meios para complementar e, posteriormente, ser submetido para apreciação (prof. Rafael saiu durante o ponto). O
prof. Samuel Canevari salientou que, excluindo-o, nenhum docente designou carga horária para tratar do PPC e solicitou mais preocupação dos docentes neste sentido. O prof. Alan informou que
atribuía carga horária para o NDE, que trata sobre o assunto, no entanto a referida foi extinta. Após
discussões, o prof. Samuel Canevari colocou os PAD's dos docentes do DMAI, com exceção da
professora Jussara, em votação, sendo aprovados por unanimidade. Item 8. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a oferta 2020.1, explicando que enviou previamente a sugestão de oferta
para apreciação dos conselheiros e, com relação a enviada, houve alteração apenas para o professor
Samuel Brito. Destacando que nesta oferta estão propostas todas as disciplinas aprovadas pelo colegiado, assim como as disciplinas ofertadas para outros cursos; Além disso, estão sendo propostas,
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também, as ofertas das disciplinas Cálculo I e Vetores para os retidos. A oferta 2020.1 foi apresentada da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Cálculo I (2N12/34N34) e Vetores e Geometria Analítica (2N34/4N12)); Prof. Alan Almeida (Fundamentos de Matemática (35T56) e Matemática para O
Ensino Fundamental (35T12)); Prof. Alejandro Caicedo (Matemática para O Ensino Médio II
(35T34) e Vetores e Geometria Analítica (35T12)); Prof. Fábio Lima (Análise na Reta (246T12) e
Fundamentos de Cálculo (PROFMAT)); Prof. Éder Mateus (Álgebra Linear I (35T56) e Introdução
à Álgebra Linear (PROFMAT)); Profa. Marta Élid (Fundamentos de Matemática para Química
(246M34)); Prof. Mateus Alegri (Cálculo II (2N12/46N34)); Prof. Murilo de Medeiros (Introdução
à Estatística (3M34/5M12) e (35T12) e Matemática Básica (35T56)); Prof. Rafael Neves (Novas
Tecnologias e O Ensino de Matemática (24T12) e (24T56)); Prof. Ricardo Nicasso (Cálculo I
(246T12) e Tópicos da Teoria Antropológica do Didático (horário a definir)); Prof. Samuel Brito
(Estruturas Algébricas II (246T34) e Introdução à Teoria dos Números (46M34)); Prof. Samuel Canevari (Cálculo II (246T12)); Profa. Teresa Cristina (Estágio Supervisionado em ensino de Matemática I (24T56/6T345) e História da Matemática (24T34)); Prof a. Viviane de Jesus (Matemática Financeira (24T12) e Probabilidade e Estatística (2M34/4M12)); Prof. Wagner Ferreira (Cálculo Numérico I (35T12) e (2N34/4N12)); Professora substituta Jussara Santos (Matemática Financeira
(4N34/6N12) e Introdução à Estatística (24N12)). O prof. Samuel Canevari destacou que para os
docentes que ficaram com a carga horária abaixo das 6h, o departamento criará as demandas para
eles. Outrossim, ficou encaminhado pelo conselho que o chefe analisará a viabilidade da conversão
de turma de ensino regular para turma de ensino individual das disciplinas com menos de cinco matriculados, nos moldes das normas acadêmicas. O prof. Alan externou que demonstrou interesse, em
reunião de colegiado, em 16h de aula para ele, por conseguinte é contrário à oferta desta maneira.
Sem mais discussões, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta 2020.1, incluindo as
disciplinas obrigatórias, as optativas, atribuições dos professores e horários. Aprovado por
dezesseis votos favoráveis e um voto contrário. Item 9. O senhor presidente deu início à apreciação do processo seletivo para afastamentos de docentes, exprimindo que à luz da resolução nº
24/2019/CONSU para os próximos afastamentos docentes para pós-graduação será necessário a realização de um processo seletivo. Diante disso, solicitou manifestação dos docentes que possuíssem
interesse em participar da comissão para desenvolver o processo citado. Sem manifestações, o prof.
Samuel Canevari ressaltou que aqueles que tiverem interesse podem o procurar depois. (prof. Alan
e prof. Mateus se retiraram do recinto) Ademais, o prof. Samuel Canevari colocou em apreciação a
vigência desse processo seletivo , sugerindo que o referido vigore até 15 de maio de 2020. Em votação, a vigência foi aprovada por unanimidade. Item 10. O prof. Samuel Canevari convidou os
docentes para participarem hoje à tarde da reunião de conselho de centro, dado que será discutido
sobre a nova proposta do “Future-se”. O prof. Murilo informou que de seus orientandos acadêmicos, apenas uma discente solicitou trancamento, todavia o professor orientou no sentido de que a
aluna não trancasse; no entanto, a discente informou que o sistema não a notificou e que ela só percebeu a resposta do professor pois foi destrancar no sistema, deste modo sugeriu que os professores,
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quando necessário, entrassem em contato com o discente por outro meio. Além disso, o prof. Samuel Caneravi comentou que esta será a última reunião do ano, caso não apareça nada urgente; diante
disso, desejou a todos um feliz natal e um próspero ano novo. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo segundo dia
do mês de dezembro de dois mil e dezenove.
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Colegiado do Curso
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1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 12/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 12 de fevereiro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 14/02/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 12a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2018);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.054440/2018-42 (Atividades Complementares), da discente Edileuza de Menezes Santos;
4. Reformulação do PPC: Estágios e disciplinas da área de formação pedagógica (processo
23113.007708/2017-76);

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 14/02
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Reformulação do PPC: Estágios e disciplinas da área de formação pedagógica
(processo 23113.007708/2017-76).
Data: 14/02/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus
Alegri e Teresa Cristina Etcheverria. Ausente, com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino
(licença maternidade). Participaram como convidados da reunião os professores Marta Élid Amorim
Mateus, Murilo de Medeiros Sampaio e Rafael Neves Almeida. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação
da Ata da 12a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2018). 3. Apreciação
do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.054440/2018-42 (Atividades Complementares), da discente Edileuza de Menezes Santos. 4. Reformulação do PPC:
Estágios e disciplinas da área de formação pedagógica (processo 23113.007708/2017-76). 5. O
que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão e o
Prof. Alan Almeida perguntou se havia mais alguma proposta de mudança no Projeto Pedagógico
do curso (PPC) além das enviadas previamente por e-mail para esta reunião e o Prof. Samuel Canevari informou que tinha conhecimento, até o momento, apenas das propostas enviadas por e-mail.
Além disso, o Prof. Alan indagou se estas sugestões de emenda foram inseridas no PPC, contemplando-o como um todo, a fim de ser analisado o impacto das mesmas na distribuição de disciplinas
na grade curricular; ele destacou que é difícil apreciar uma emenda sem saber a consequência da
mesma no projeto final e o Prof. Samuel Canevari informou que sua ideia, num primeiro momento,
seria discutir e definir quais seriam os componentes curriculares que fariam parte do PPC, sem pensar em sua disposição na grade curricular, iniciando a discussão com os Estágios Supervisionados e
as disciplinas de formação pedagógica, e, nas próximas reuniões, seriam discutidas os componentes
restantes. O Prof. Alan ressaltou que o documento enviado por ele, via e-mail, aos docentes do
DMAI estava incompleto, o que ele informou também na mensagem, e, por isso, não poderia ser
considerada uma proposta para apreciação e quis saber se seria criada uma nova grade curricular
para o curso. O presidente informou que o Colegiado deveria cumprir a Resolução n o 02/2015/CNE
e demais legislações em vigor e, feito isso, encaminhar a nova versão do PPC ao DEAPE. O Prof.
Alan se manifestou contrário à manutenção do ponto de pauta 4, que trata da reformulação do PPC,
dizendo que a ideia do presidente do Colegiado era discutir sugestões de emenda para atender ao
DEAPE, sem ter a projeção do efeito destas na grade curricular. O Prof. Alejandro Caicedo destacou que o documento enviado pelo Prof. Alan foi descrito como uma proposta. Diante da manifestação do Prof. Alan, o presidente perguntou se ele tinha um outro encaminhamento e o mesmo sugeriu a suspensão deste ponto e que fosse indicado um relator, atendendo o que diz as normas acadêmicas da UFS, para trabalhar com o PPC. O Prof. Samuel Canevari informou que esta questão de
indicação de um relator foi apreciada anteriormente pelo Colegiado, bem como pelo DEAPE/PROGRAD, que entenderam que não haveria necessidade de um parecerista para a questão do PPC.
Após discussão, o presidente pôs em votação duas propostas de pauta: a primeira, já encaminhada para todos os membros do Colegiado e apresentada no início desta reunião, que obteve
seis votos, e a segunda, sugerida e justificada pelo Prof. Alan, com a retirada do ponto 4, que
trata da reformulação do PPC, que obteve dois votos, dos professores Aislan Leal e Alan. As-
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sim, a pauta inicial foi mantida. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que recebeu um e-mail
do Prof. Samuel Brito, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, solicitando desligamento do Colegiado do curso; sendo assim, na próxima reunião do Conselho deverá ser eleito um novo membro para
o Colegiado. Informou também que, na última reunião do Conselho de Coordenação de cursos do
Campus, foi apresentada uma resolução que trata das diretrizes para as políticas de extensão da educação superior brasileira, ressaltando a exigência de cumprimento de no mínimo 10% do total da
carga horária curricular dos cursos de graduação destinados à extensão; com isso, os Projetos Pedagógicos de curso (PPC) terão que se adequar a essa nova exigência. Informou ainda que o Relatório
de investigação diagnóstica do Campus Itabaiana, já encaminhado por e-mail a todos os docentes do
DMAI, será discutido na próxima reunião do Conselho Departamental. O Presidente informou que
o professor substituto Tiago de Jesus Filho foi aprovado num concurso e, por isso, sairá do DMAI
antes do término do contrato, ficando o Departamento com quatro disciplinas sem professor, sendo
três turmas de Matemática Básica que estavam com ele e uma turma de Cálculo III que estava com
a Profa. Viviane de Jesus (licença maternidade). Informou também que estavam abertas inscrições
para o concurso de professor substituto do DMAI até 17 de fevereiro. Informou ainda que o SIGRH
está bloqueado para marcação de férias por docentes em decorrência de atualização que está sendo
feita pelo NTI e, por isso, qualquer marcação ou alteração deverá ser enviada via solicitação eletrônica pela chefia. Ele informou que há um edital da Fapitec aberto para submissão de propostas de
projetos de eventos até dia 18 de fevereiro e, se houver alguém interessado em submeter o projeto
da Semana da Matemática (SEMAT), é só se manifestar. Informou que a Comissão de orientação
pedagógica do DMAI já executou algumas ações e passou a palavra para a Prof a. Marta Élid, convidada da reunião, para apresentá-las; a docente relatou que o Prof. Alejandro Caicedo assumiu a presidência da Comissão, após seu afastamento para pós-doutorado, e informou que foram feitas algumas reuniões com alunos retidos no curso, com aplicações de questionários e análise das respostas,
a fim traçar metas para reduzir os índices de retenção dos discentes. A docente apresentou algumas
dificuldades apontadas pelos estudantes, como a desatualização das notas no SIGAA, a metodologia
aplicada por alguns monitores do Departamento, a falta do cronograma de provas das disciplinas, a
indisponibilidade dos horários, impressos e visíveis, de atendimento pelos professores e a questão
da oferta semestral para alunos jubiláveis ou pré-jubiláveis; também foram feitos atendimentos individuais para orientação direcionada. O Prof. Alan Almeida informou que tomou conhecimento de
uma minuta de resolução que está tramitando no CONEPE/UFS, que trata da orientação acadêmica,
uma nova atribuição do Colegiado de curso, e que está relacionada ao número de reprovações do
discente, com designação, pelo Colegiado, de orientador para acompanhar o seu desempenho. Item
2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 12ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2018.
Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O
Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.054440/2018-42 (Atividades Complementares), da discente Edileuza de Menezes Santos, passando a palavra para o Prof.
Alejandro Caicedo, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna computou, no
total, 256 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como ativida-
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des complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alejandro foi aprovado por unanimidade. Item
4. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a reformulação do Projeto Pedagógico
do curso (PPC), sendo debatido, inicialmente, os Estágios Supervisionados e as disciplinas da área
de formação pedagógica. Ele colocou em debate a questão dos Estágios, explicando que as alterações foram feitas com base nas recomendações feitas pelo DEAPE em seu último relatório técnico,
e apresentou as duas propostas encaminhadas para apreciação: a proposta 1 (elaborada por docentes
da área de ensino do DMAI), com a descrição dos Estágios e suas ementas, e a proposta 2 (organizada pelos professores Aislan Leal, Alan Almeida e Samuel Brito), apenas listando os Estágios, e
destacou que os mesmos devem ser totalmente práticos. A Prof a. Teresa Cristina destacou que a carga horária do Estágio Supervisionado I será de 100h ao invés de 105h, já que eles não mais se ca racterizam como disciplinas distribuídas em créditos e sim como atividades acadêmicas específicas.
O Prof. Alan chamou a atenção para a carga horária que será atribuída aos docentes orientadores
dos Estágios, que deverá ser diferente da carga horária do aluno, e perguntou qual seria a carga horária para os professores/orientadores e a Profa. Teresa informou que a ideia é atribuir 2h/semanais
para orientação de estágio. Ela também informou que da ementa de Estágio I foram retirados alguns
conteúdos puramente teóricos, que passaram a compor uma nova disciplina (Ensino de Matemática
e Diversidade), deixando-o totalmente prático, conforme recomendação do DEAPE. Com essas mudanças, ela destacou que as normas de Estágio Supervisionado do Departamento também deverão
ser revistas e o Prof. Samuel Canevari acrescentou a informação de que recebeu um memorando
que tratava sobre a possibilidade da Residência Pedagógica servir para o cumprimento do Estágio
obrigatório, o que reforça a necessidade de alteração nas regras dos estágios. O Prof. Murilo de Medeiros, convidado da reunião, perguntou quais seriam os pré-requisitos destas atividades e o Prof.
Samuel Canevari respondeu que eles seriam discutidos posteriormente, quando forem determinadas
as disciplina obrigatórias da área de Matemática. O Prof. Alan explicou que na planilha que ele enviou para apreciação e que foi colocada na reunião como proposta 2 não estavam discriminadas as
ementas e pré-requisitos de nenhuma disciplina, inclusive os estágios, enfatizando que apenas foi
feita uma recontagem das horas, observando a sua distribuição de acordo com recomendação do
DEAPE. Sendo assim, ele solicitou uma terceira possibilidade, já que o quadro de disciplinas apresentado na proposta 1 não estava completo (faltavam os pré-requisitos) e que não considerava a proposta 2 como uma proposta acabada, sugerindo como alternativa desconsiderar a análise dos estágios naquele momento, encaminhar a discussão de todas as disciplinas e, posteriormente, complementar o apresentado com seus devidos pré-requisitos. Após discussão, o Presidente pôs em votação a
proposta 1, onde constavam os Estágios Supervisionados I, II e III com carga horária e ementas, mas sem os pré-requisitos definidos, que obteve 6 votos favoráveis; a proposta 2, onde
constavam os Estágios com seus pré-requisitos apenas, que não obteve votos; e a proposta 3,
sugerida pelo Prof. Alan, de que não seria possível aprovar nenhuma das propostas anteriores
por estarem incompletas, que obteve 2 votos, dos professores Aislan e Alan. Em seguida, o Presidente pôs em apreciação as sugestões relacionadas às disciplinas da área de formação pedagógica,
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explicando que na proposta 1 constam algumas disciplinas pertencentes a atual grade, como Metodologia do Ensino da Matemática, Laboratório de Ensino de Matemática, História da Matemática e
Tecnologias para o Ensino de Matemática e novas disciplinas, como Ensino de Números e Álgebra,
Ensino de Geometria, Ensino de Probabilidade e Estatística, Ensino de Matemática e Diversidade,
além das Psicologias I e II e Legislação e Ensino. O Prof. Samuel Canevari informou que estes
componentes cumprem o exigido pela legislação no tocante à carga horária prática e à porcentagem
exigida para a área de formação pedagógica, o que deverá ser observado quando da distribuição das
disciplinas restantes do curso. O Prof. Aislan questionou a ausência do programa Latex na ementa
do componente Tecnologias para o Ensino da Matemática, constando na mesma o conteúdo 'editores de texto' sem maiores especificações e o Prof. Rafael Neves informou que da forma apresentada
englobava também o software Latex e a Profa. Marta Élid destacou que esta disciplina estará voltada
para o uso de tecnologias no ensino; o Prof. Aislan sugeriu deixar explícito na ementa o ensino do
Latex, opinião corroborada pelo Prof. Alan, que enfatizou a importância de que o aluno tenha conhecimento do código TeX. Após discussão, a Prof a. Teresa sugeriu que fosse apreciada a inclusão
ou não do ensino do Latex nesta ementa e o prof. Samuel Canevari acatou a sugestão, pondo em
votação a inserção do termo 'Latex' na ementa da disciplina Tecnologias para o Ensino da
matemática, que obteve 2 votos a favor e 6 votos contrários. Em sequência, o Presidente observou que a única diferença existente entre as propostas 1 e 2 no que diz respeito aos componentes da
área de formação pedagógica estaria na presença da disciplina Ensino de Matemática e Diversidade
na primeira, que foi substituída pelos Seminários na segunda proposta. O Prof. Alan perguntou se as
disciplinas de Matemática para o Ensino Fundamental e Médio I, II e III seriam substituídas pelas
disciplinas de ensino elencadas na proposta 1 e a Prof a. Teresa informou que a ideia é que Matemática para o Ensino Fundamental e Matemática para o Ensino Médio I, II e III sejam retiradas da dimensão pedagógica e inseridas na grade de disciplinas da Matemática, observando as características
das mesmas, e ele indagou como ficaria a nova grade curricular com a inserção de novas disciplinas
e sua distribuição por períodos. O Prof. Samuel Canevari respondeu que a grade curricular deverá
se adequar às exigências da legislação vigente, tanto para área de formação pedagógica quanto para
a de formação Matemática, e o Prof. Alan perguntou se seriam retiradas disciplina da área de Matemática para que essa adequação ocorra, enfraquecendo, assim, a qualidade do curso, e o Presidente
explicou que as 400h que deverão ser acrescidas no curso (que passa de 2800h para 3200h a carga
horária total mínima) serão destinadas à formação pedagógica, o que não implica necessariamente
na retirada de disciplinas da Matemática. O Prof. Alan enfatizou que na planilha encaminhada por
ele para apreciação constava um aumento de 90h na carga horária total mínima do curso após elencar os componentes de formação pedagógica e formação Matemática, considerando aí a retirada dos
Laboratórios como obrigatórios, e na proposta 1 não foi apresentada uma simulação de como ficaria
essa carga horária, além de sua distribuição por períodos. A Prof a. Marta destacou que, mesmo com
o aumento de 400 horas, existe uma exigência da legislação para a oferta de componentes práticos e
de formação pedagógica que deverá ser cumprida; após o cumprimento desta exigência, os docentes
da área de Matemática deverão elaborar a grade das disciplinas de Matemática, observando a quan-
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tidade de horas restantes para cumprir o mínimo exigido e não extrapolar a carga horária total do
curso. Voltando para a questão de ementas, a Prof a. Teresa informou que o conteúdo das ementas
das disciplinas Seminários estariam contempladas nas ementas da disciplinas de Ensino de Números
e Álgebra, Ensino de Probabilidade e Estatística e Ensino de Geometria sugeridas na proposta 1 e,
por isso, elas foram retiradas da grade nesta proposta. O Prof. Alan perguntou se a sugestão de
ementas reformuladas para as disciplinas de Matemática para o Ensino Médio I, II e III enviadas
pelo Prof. Aislan para a Profa. Teresa foram analisadas, já que eles as modificaram a fim de caracterizar o viés de ensino nas mesmas e a Profa. Teresa informou que, em reunião com o grupo de Educação Matemática do DMAI, achou-se melhor criar novas disciplinas voltadas diretamente para o
ensino; o Prof. Alan retrucou que as Matemáticas para o ensino Médio e Fundamental são componentes da área de ensino, já que o professor deverá trabalhar a prática pedagógica também, e não só
da Matemática, como explicitado no relatório do DEAPE. O Prof. Rafael destacou que as ementas
atuais destas disciplinas não contemplam a formação pedagógica, estando direcionadas basicamente
à área da Matemática, mas é favorável à manutenção das mesmas na grade curricular pela importância delas na formação do aluno. O Prof. Samuel Canevari voltou a ressaltar que a diferença entre as
propostas apresentadas para os componentes da área de formação pedagógica consistia na presença
de duas disciplinas de Seminários em uma (proposta 2) e inserção da disciplina Ensino de Matemática e Diversidade (proposta 1), repassando que esta última foi elaborada com o intuito de cumprir a
legislação quanto à questão dos temas transversais e abrigar os conteúdos teóricos antes pertencentes ao Estágio Supervisionado I. A Profa. Joelma Vilar questionou a inserção do conteúdo 'Gestão
escolar' na ementa de Ensino de Matemática e Diversidade, explicando que não enxergava uma ligação deste conteúdo com a proposta da disciplina e a Profa. Teresa justificou que o grupo de ensino
do Departamento viu a possibilidade desta discussão neste componente e, por isso, o inseriu nesta
ementa. A Profa. Joelma sugeriu acrescentar as legislações específicas que tratam da Diversidade na
ementa deste componente e reorganizar a redação da mesma a fim de deixar claro o que se pretende
abordar. Diante da discussão, o Prof. Samuel Canevari sugeriu a retirada da 'gestão escolar' da
ementa, permanecendo a 'gestão em sala de aula', e a primeira seria abordada numa disciplina optativa. O Prof. Alan perguntou qual seria a ligação destes temas transversais com o ensino da matemática, como seria a abordagem destes assuntos e se não havia a possibilidade de inserir na grade curricular uma disciplina que fosse ofertada pelo Departamento de Educação (DEDI) ao invés de criar
uma nova disciplina e a Profa. Teresa respondeu que a discussão destes temas é importante para a
formação do educador matemático, já que em sala de aula ele encontrará diversas realidades; a
Profa. Joelma complementou dando o exemplo da etnomatemática, que concebe uma outra forma de
pensar matemática incluindo as especificidades culturais e históricas, e destacou a exigência da lei
para inclusão desta discussão nos cursos de graduação. O Prof. Alan enfatizou que os índices de
aprendizado em português e matemática no ensino brasileiro caem ano após ano, embora as áreas de
Educação e Educação Matemática progridam numérica e financeiramente; ele também informou
que o atual ministro da Educação acenou com futuras mudanças que ocorrerão no MEC, revisando e
reformulando diversas diretrizes da educação nacional, o que poderá alterar todo o rumo da refor-
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mulação do PPC. Após toda a discussão, o Presidente pôs em votação a proposta 1, no que se refere às disciplinas da área de formação pedagógica, destacando a retirada do conteúdo 'Gestão Escolar' da ementa do componente Ensino de Matemática e Diversidade, que obteve 6 votos, e a proposta 2, que aparecem as disciplinas de Seminários para o Ensino Fundamental e
Médio no lugar de Ensino de Matemática e Diversidade, que não obteve votos, e uma terceira
opção, de rejeitar as propostas anteriores enquanto não houver uma projeção das implicações
das mesmas na grade curricular, sugerida pelo Prof. Alan, que obteve 2 votos. Item 5. O Prof.
Alan Almeida voltou a destacar que no e-mail enviado por ele contendo a segunda proposta sobre a
reformulação do PPC, apresentada nesta reunião, ficou claro que seria necessário ajustar a alocação
das disciplinas na grade curricular e modificar algumas ementas, de modo a inserir o exigido pela
legislação; ele também ressaltou que não era uma proposta pronta como repassado na reunião. Nada
mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao décimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
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1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso - 12/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 12 de março de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 13/03/2019 (quarta-feira) às 11:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.015392/2019-58 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Daniela Santana
Santos;
2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.015523/2019-05 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Amanda Batista
dos Santos;
3. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o processo
23113.016854/2019-54 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente Alysson Santos
Silva;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.017127/2019-12 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente José Sizino
Franco Júnior;

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação de pareceres sobre pedidos de prorrogação do prazo de conclusão do
curso.
Data: 13/03/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Rafael Neves Almeida (suplente) e Teresa Cristina Etcheverria. Ausentes, com
justificativa, Joelma Carvalho Vilar – DEDI (reunião Comitê de educação) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausentes, sem justificativa, Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos e Mateus Alegri. Pauta: 1. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre
o processo 23113.015392/2019-58 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente
Daniela Santana Santos. 2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo 23113.015523/2019-05 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Amanda Batista dos Santos. 3. Apreciação do parecer emitido pela Prof a. Teresa Cristina sobre o
processo 23113.016854/2019-54 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente
Alysson Santos Silva. 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.017127/2019-12 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente José
Sizino Franco Júnior. Item 1. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão o parecer emitido pelo
Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.015392/2019-58 (Prorrogação do prazo de conclusão de
curso), da estudante Daniela Santana Santos, passando a palavra para o relator. Com a palavra, o
docente destacou que a aluna encontra-se na condição de pré-jubilável e no cronograma sugerido
por ela havia uma carga horária elevada distribuída em dois semestres (2019. 1 e 2019.2); assim,
considerando que a discente poderá concluir seu curso até 2020.1 (com prorrogação) e que nem todas as disciplinas sugeridas no cronograma para os semestres 2019.1 e 2019.2 serão ofertadas regularmente pelo Departamento, ele emitiu parecer desfavorável à prorrogação do prazo de conclusão
de curso de Daniela Santana neste momento. Em conversa com a aluna, o Prof. Éder sugeriu que o
cronograma seja refeito considerando três semestres (2019.1, 2019.2 e 2020.1), já que ela só entrará
na condição de jubilável no semestre 2019.1, quando deverá fazer nova solicitação de prorrogação
do prazo de conclusão de curso; além disso, ele sugeriu que o Colegiado de curso e/ou a orientação
pedagógico do DMAI entre em contato com a estudante para que seja feita uma orientação direcionada. Desse modo, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Éder, que foi desfavorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Daniela Santana Santos, por dois
semestres, neste momento. Aprovado por unanimidade. Item 2. Ato contínuo, o Presidente pôs
em discussão o parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo 23113.015523/2019-05
(Prorrogação do prazo de conclusão de curso), da discente Amanda Batista dos Santos, fazendo a
leitura do relato. Estava descrito que a aluna necessita integralizar as disciplinas Física A, História
da Matemática, Álgebra Linear I e Cálculo Numérico I em 2019.1 e Física B, Análise na Reta, Matemática para o Ensino Médio II e Variáveis Complexas em 2019.2 para concluir o curso e, considerando que a aluna preenche todos os requisitos necessários à prorrogação e a viabilidade do cronograma, o Prof. Aislan emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso da discente Amanda Batista. O Prof. Éder observou que este caso também trata-se de um pré-jubilável, já
que o prazo final para conclusão do curso encerra em 2019.1 e, de acordo com o apresentado, a
prorrogação seria apenas de seis meses (até 2019.2); assim, se for necessário, ela poderá formalizar
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novo processo em 2019.1 com uma nova prorrogação de seis meses. O Prof. Samuel Canevari relembrou que solicitou em reunião anterior do Conselho Departamental que os professores que estavam responsáveis por estes processos de prorrogação conversassem antes com os alunos para que
fossem feitos os ajustes necessários. Sem mais discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Aislan, que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Amanda Batista dos Santos por um semestre letivo, de acordo com cronograma apresentado. Aprovado por unanimidade. Item 3. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs
em discussão o parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.016854/2019-54
(Prorrogação do prazo de conclusão de curso), do discente Alysson Santos Silva, passando a palavra
para a docente. Com a palavra, ela ressaltou que o estudante necessita integralizar 19 disciplinas
obrigatórias e três optativas para concluir o curso até 2021.1; no entanto, no cronograma elaborado
pelo próprio aluno e incluso no processo, a professora observou que havia inconsistência e o convidou para uma conversa. Após orientação, foram feitos ajustes no cronograma, descritos em declaração do aluno assinada pelo discente e pela docente e inserida no processo; desse modo, foi emitido
parecer favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso do discente Alysson Santos. Após
discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido pela Prof a. Teresa, que foi favorável
à prorrogação do prazo de conclusão de curso de Alysson Santos Silva por dois semestres leti vos. Aprovado por unanimidade. Item 4. O Presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo
Prof. Alan Almeida sobre o processo 23113.017127/2019-12 (Prorrogação do prazo de conclusão
de curso), do aluno José Sizino Franco Júnior, fazendo a leitura do relato. Foi relatado que o estu dante apresentou um cronograma inexequível, diante das várias inconsistências encontradas, e encontra-se com 100% de pendência no curso, justificando que isso se deu por ter dado prioridade a
outro curso de graduação, conforme requerimento anexo ao processo; assim, considerando a impossibilidade de cumprimento do cronograma e a justificativa apresentada, o Prof. Alan emitiu parecer
desfavorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso do discente José Sizino. Sem mais discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Alan, que foi
desfavorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso de José Sizino Franco Júnior.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a
presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezenove.
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2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 19/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 19 de março de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 21/03/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2019);
3. Apreciação da Ata da 01a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2019);
4. Reformulação do PPC: Disciplinas de áreas afins e Trabalho de Conclusão de Curso TCC (processo 23113.007708/2017-76);

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 21/03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Reformulação do PPC: Disciplinas de áreas afins e Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC (processo 23113.007708/2017-76).
Data: 21/03/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alejandro
Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI) e Rafael Neves Almeida
(suplente). Ausentes, com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausentes, sem justificativa, Alan Almeida Santos, Mateus Alegri e Teresa Cristina Etcheverria. Como
convidado da reunião participou o Prof. Murilo de Medeiros Sampaio. Pauta: 1. Informes. 2.
Apreciação da Ata da 01o Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019). 3.
Apreciação da Ata da 01o Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2019). 4. Reformulação do PPC: Disciplinas de áreas afins e Trabalho de Conclusão de Curso
– TCC (processo 23113.007708/2017-76). 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu
início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias à mesma, prosseguiu com
os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que existe uma resolução que trata das diretrizes para as políticas de extensão da educação superior brasileira, ressaltando a exigência de
cumprimento de no mínimo 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação destinados à extensão; com isso, os Projetos Pedagógicos de curso (PPC) terão que se adequar a essa
nova exigência e a UFS elaborou uma minuta de resolução que visa instituir normas para curricularização da extensão nos cursos de graduação da UFS. Assim sendo, ele encaminhou à presidente do
Núcleo Docente Estruturante (NDE), como órgão consultivo, essa minuta para discussão, solicitando propostas de como o curso de Matemática poderia cumprir estas normas. O Prof. Alejandro Caicedo informou que a Comissão de orientação pedagógica do DMAI iniciará sua segunda ação, tendo como público alvo os calouros da Matemática do período 2018.2. O Prof. Éder Mateus informou
que a equipe do Apoio pedagógico fará um trabalho de revisão de conteúdos do ensino fundamental
e médio com os atuais calouros durante o recesso acadêmico, dado o alto grau de dificuldade obser vada pelos docentes que ministraram aulas das disciplinas do primeiro período do curso; com o início do semestre 2019.1, este trabalho se estenderá aos calouros 2019.2. O Presidente informou que
foi lançado um novo edital de Apoio Pedagógico e o Prof. Alejandro submeteu um aditivo no projeto contemplando o trabalho com alunos que se submeterão ao ENADE. Item 2. O senhor presidente
pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. O Presidente pôs em
discussão a reformulação do Projeto Pedagógico de curso (PPC), com ênfase para as disciplinas de
áreas afins e Trabalho de conclusão do curso (TCC), explicando que o curso de Matemática é composto por áreas de formação científica (matemática propriamente dita), de áreas afins, de formação
pedagógica e as Atividades Acadêmicas Específicas (Estágios e TCC). Informou que enviou e-mail
para todos os docentes solicitando propostas sobe as disciplinas de áreas afins e TCC para posterior
discussão no Colegiado do curso, mas não recebeu nenhum retorno e, por isso, elaborou a sua sugestão sobre o tema, enviada a todos os membros do Colegiado antes da presente reunião. Na proposta, foram mantidas as disciplinas das áreas afins já aprovadas na última versão do novo PPC, que
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seriam Física 1, Laboratórios de Física 1, Física 3, Introdução à Ciência da Computação e Língua
Brasileira de Sinais. Quanto ao TCC, que não existe no atual Projeto pedagógico da Matemática, foi
sugerido que os componentes Prática de Pesquisa I e Prática de Pesquisa II, antes optativos na última versão do novo PPC, se tornem obrigatórios. O Prof. Éder Mateus observou que o TCC deve ter
regulamentado o seu funcionamento de modo que os trabalhos fiquem padronizados dentro do curso. O Prof. Aislan Leal perguntou quais seriam os pré-requisitos das Práticas de Pesquisa I e II e os
conselheiros sugeriram que para a primeira poderia ser uma porcentagem da carga horária obrigatória total e para segunda seria a Prática de Pesquisa I, mas isso só poderia ser definido quando toda a
grade curricular estivesse pronta. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação as
disciplinas das áreas afins, com carga horária total (teórica e prática), créditos e ementas, e as
Práticas de Pesquisa I e II, com carga horária (teórica e prática), exceto os pré-requisitos de
todas as disciplinas. Aprovado por unanimidade. Item 5. O Prof. Éder Mateus sugeriu que a próxima reunião do Colegiado, prevista para o mês de abril, seja remarcada devido ao recesso acadêmico e, consequentemente, férias da maioria dos docentes. O Prof. Aislan Leal informou que o Prof.
Alan Almeida faz parte da equipe do Projeto de extensão 'Rumo à OBMEP' e o presidente informou
que esta informação deverá ser repassada em reunião do Conselho departamental. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em
votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo
primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove.
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3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 07/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 07 de maio de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 09/05/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Apreciação de ad referendum aprovando o parecer do Prof. Éder Mateus sobre o
pedido de prorrogação do prazo de conclusão de curso feito pela discente Daniela Santana
(processo 23113.015392/2019-58);
4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo
23113.027842/2019-55 (Atividades Complementares), da discente Karen Evellyn Santos
Rocha;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o recurso interposto
pela discente Amanda Batista dos Santos no processo 23113.015523/2019-05 (prorrogação
do prazo de conclusão de curso);
6. Apreciação das solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas
Análise na Reta, Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas para o semestre
2019.1;
7. Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre
2018.2;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 09/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.2.
Data: 09/05/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus
Alegri, Rafael Neves Almeida (suplente) e Teresa Cristina Etcheverria. Ausentes, com justificativa,
Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Como convidado da reunião participou o
Prof. Murilo de Medeiros Sampaio. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 02o Reunião
Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019). 3. Apreciação de ad referendum aprovando o parecer do Prof. Éder Mateus sobre o pedido de prorrogação do prazo de conclusão
de curso feito pela discente Daniela Santana (processo 23113.015392/2019-58). 4. Apreciação
do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.027842/2019-55 (Atividades complementares), da discente Karen Evellyn Santos Rocha. 5. Apreciação do parecer
emitido pela Prof. Aislan Leal sobre o recurso interposto pela discente Amanda Batista dos
Santos no processo 23113.015523/2019-05 (prorrogação do prazo de conclusão de curso). 6.
Apreciação das solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Análise na Reta,
Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas para o semestre 2019.1. 7. Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.2. 8. O que ocorrer. Havendo
quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando a inclusão do ponto “Discussão sobre o aproveitamento da carga horária da Residência Pedagógica para os Estágios
Supervisionados”, explicando que recebeu o Memorando eletrônico n o 12/2019/DEAPE com este
tema após o envio da convocação; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade com
a inclusão do ponto. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 02o Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019). 3. Apreciação de ad referendum
aprovando o parecer do Prof. Éder Mateus sobre o pedido de prorrogação do prazo de conclusão de curso feito pela discente Daniela Santana (processo 23113.015392/2019-58). 4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.027842/2019-55
(Atividades complementares), da discente Karen Evellyn Santos Rocha. 5. Apreciação do parecer emitido pela Prof. Aislan Leal sobre o recurso interposto pela discente Amanda Batista
dos Santos no processo 23113.015523/2019-05 (prorrogação do prazo de conclusão de curso).
6. Apreciação das solicitações de turmas de ensino individual das disciplinas Análise na Reta,
Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas para o semestre 2019.1. 7. Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.2. 8. Discussão sobre o aproveitamento da carga horária da Residência Pedagógica para os Estágios Supervisionados. 9. O
que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que o Pró-reitor de Graduação da UFS e
um servidor técnico-administrativo estiveram presentes na reunião de abril do Conselho de Coordenação de cursos do Campus Itabaiana para repassar orientações sobre a implementação dos 10% de
extensão obrigatórios que deverão compor os novos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC); o Presidente destacou que o técnico, responsável pelo repasse das informações, não esclareceu como seria
o processo e não soube sanar as dúvidas que surgiram na reunião. Ele também informou que a minuta de resolução que regulamentará essa questão passará em reunião do CONEPE em junho/2019
e, após aprovação, a equipe do DEAPE elaborará um manual de como deverá ocorrer a implantação
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nos PPCs. Ainda sobre este assunto, o Prof. Samuel Canevari registrou algumas perguntas e respostas que surgiram na reunião, como por exemplo, se essa carga horária de extensão teria que aumentar a carga horária total dos cursos, sendo repassado que não implicaria em aumento; além disso,
perguntaram se havia algum curso na UFS sem caráter extensionista e foi respondido que não, que
todos tem caráter extensionista, e que a UFS tem o prazo de três anos para adequar seus cursos a
essa nova regra. Ainda foi repassado que nem as horas de práticas como componente curricular nem
as atividades complementares poderiam ser consideradas para contabilizar estes 10% de extensão.
Em seguida, ele informou que a colação de grau do Campus Itabaiana aconteceu no dia 07 de maio.
Informou também que as inclusões solicitadas para o semestre 2019.1 foram todas deferidas, destacando a redução na quantidade destes pedidos para disciplinas do DMAI neste período. Informou
ainda que os professores substitutos Jussara Rosa e Emerson Campos entraram em exercício no dia
08 de maio. Informou que no dia 07 de junho acontecerá a festa junina do Campus Itabaiana. Por
fim, informou que o Prof. Murilo de Medeiros submeteu um projeto de monitoria voluntária da disciplina Introdução à Estatística. O Prof. Rafael Neves informou que o edital de monitoria para Cálculo I e Vetores e Geometria Analítica foi reaberto e um aluno se inscreveu, mas não retornou às
mensagens enviadas. O Prof. Éder Mateus informou que, no recesso acadêmico, os monitores do
PICs executaram um projeto de acompanhamento com os calouros 2018.2, trabalhando conteúdos
do ensino fundamental e médio, com uma frequência em torno de 15 a 20 alunos; informou também
que farão trabalhos com os calouros 2019.2 no sentido de revisar conteúdos antes que eles ingressem na UFS. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 02ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 04 de abril de 2019, pela
aprovação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus de Souza sobre o pedido de prorrogação do
prazo de conclusão de curso feito pela discente Daniela Santana Santos em novo requerimento apresentado e anexado ao processo 23113.015392/2019-58, de forma que ela cursará as disciplinas Álgebra Linear I, Análise na Reta, Matemática para o Ensino Médio II e História da Matemática no
semestre 2019.1; já em 2019.2 ela pretende cursar os componentes Cálculo III, Matemática para o
Ensino Médio I e Matemática para o Ensino Médio III e em 2020.1 cursará Estágio Supervisionado
III e Variáveis Complexas. Sendo assim, o Prof. Éder destacou que, diante da exequibilidade deste
novo cronograma e a oferta destas disciplinas nos semestres mencionados, foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso da aluna Daniela Santana Santos por um ano. Ele também explicou que em reunião anterior do Colegiado a prorrogação por dois semestres foi indeferida, de acordo com o cronograma apresentado pela discente, recomendando que no próximo período ela abrisse
novo processo com solicitação de prorrogação; no entanto, o DAA devolveu o processo com este
parecer, informando que não seria possível pedir prorrogação futuramente, já que a aluna encontrava-se com status de pré-jubilável e deveria atender ao edital já aberto. Desse modo, o processo da
aluna foi reavaliado e o presidente do Colegiado de curso elaborou este documento para agilizar o
trâmite da prorrogação, já que a discente já havia sido desligada do curso. Sem mais discussão, o
Presidente pôs em votação o ad referendum de 04 de abril de 2019. Aprovado por unanimidade. Item 4. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo
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23113.027842/2019-55 (Atividades Complementares), da discente Karen Evellyn Santos Rocha,
passando a palavra para a Prof a. Teresa Cristina, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 243 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14
créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Prof a. Teresa foi
aprovado por unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o recurso interposto pela discente Amanda Batista no processo
23113.015523/2019-05 (Prorrogação do prazo de conclusão de curso), passando a palavra para o
docente. Com a palavra, relatou que ela pediu, inicialmente, a prorrogação do prazo de conclusão de
curso por apenas um semestre, conforme consta no cronograma inserido na abertura do processo em
atendimento ao Edital no 08/2019/PROGRAD e, por isso, o Colegiado aprovou o parecer com a
prorrogação por apenas um semestre letivo. No entanto, após tomar conhecimento da decisão do
Colegiado e diante da reprovação em algumas disciplinas no período 2018.2, a estudante resolveu
entrar com recurso para ampliar o prazo, já que tinha o direito de prorrogação por dois semestres letivos; assim sendo, o processo retornou ao Prof. Aislan para análise e, após elaborar um novo cronograma juntamente com a discente, ele emitiu parecer favorável à prorrogação por dois períodos
letivos, ao invés de somente um como posto em decisão anterior. Após explanação, o Presidente
pôs em votação o parecer emitido pelo Prof. Aislan sobre o recurso interposto pela aluna
Amanda Batista, que foi favorável à prorrogação do prazo de conclusão de curso por dois semestres letivos (até 2020.1). Aprovado por unanimidade. Item 6. Em seguida, o Presidente pôs
em discussão os pedidos de abertura de turmas de ensino individual das disciplinas Análise na Reta,
Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Complexas para o semestre 2019.1, explicando que o Colegiado seria o responsável por aprovar ou não a abertura das turmas; caso aprovasse, o Conselho Departamental definiria os docentes encarregados pelas mesmas. Com relação à Variáveis Complexas,
ele informou que as alunas Adenise Menezes dos Santos e Andreza Santana Cruz fizeram solicitação, destacando que as duas tem até 2019.1 para concluir o curso (Adenise com prazo já prorrogado
e Andreza sem prorrogação); a Adenise precisaria de apenas duas disciplinas para se formar (Variáveis Complexas e Análise na Reta), mas não conseguiu se matricular em Variáveis devido à choque
de horários com o trabalho. O Prof. Samuel Canevari se dispôs a orientar o ensino individual desta
disciplina, já que ele é o responsável pela turma regular já aberta neste período, caso o Colegiado
aprove a oferta. Após explanação, ele pôs em votação a abertura de turma de ensino individual
da disciplina Variáveis Complexas, no semestre 2019.1, para as discentes Adenise Menezes e
Andreza Santana. Aprovado por unanimidade. Logo após, pôs em discussão o pedido da estudante Adriana Mendonça Santos Fontes para ofertar ensino individual do componente Análise na
Reta, que já teve seu prazo para conclusão do curso ampliado até 2019.1; ele repassou que ela está
matriculada em Variáveis Complexas e Estruturas Algébricas II neste semestre, destacando que havia choque de horários entre Análise na Reta e Estruturas Algébricas II, o que justificaria o pedido.
Uma outra questão que foi repassada pela aluna ao Prof. Samuel Canevari é que a mesma trabalha
pelo período da manhã, o que a levaria a faltar as aulas da disciplina Variáveis Complexas e, sendo
assim, ele sugeriu que ela também fizesse o ensino individual desta disciplina, caso fosse ofertada.
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337

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2019

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão/Análise dos resultados dos discentes nas disciplinas do semestre 2018.2.
Data: 09/05/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Ele também repassou que a discente Adriana lhe confidenciou que, caso não obtenha êxito nas primeiras provas, pedirá transferência para o curso da Universidade Tiradentes - UNIT. Diante da situação da aluna na disciplina Variáveis Complexas, o Presidente pôs em votação a sugestão de que
a mesma peça inclusão na turma de ensino individual que acabou de ser aprovada, para evi tar que ele reprove por falta na turma regular aberta em 2019.1. Sugestão acatada, com voto
contrário do Prof. Aislan Leal. No tocante à Análise na Reta, o Presidente pôs em votação a
abertura de turma de ensino individual deste componente para Adriana Mendonça neste semestre. Aprovado, com dois votos contrários dos professores Aislan e Alan Almeida. Por fim,
pôs em discussão a oferta de turma de ensino individual da disciplina Geometria Euclidiana Plana,
solicitada pelas estudantes Andreza Santana Cruz e Edileuza de Menezes Santos, ambas com prazo
para conclusão do curso até 2019.1, sem prorrogação, ressaltando que a primeira estava matriculada
em Álgebra Linear I e Análise na Reta, restando Geometria Euclidiana Plana e Variáveis Comple xas, e a última matriculada em Análise na Reta e Matemática para o Ensino Médio II, faltando Geometria. O Prof. Murilo de Medeiros, convidado da reunião, informou que poderia ficar responsável
pela turma, caso o Colegiado aprovasse. Sem mais discussão, o Presidente pôs em votação a abertura de turma de ensino individual do componente Geometria Euclidiana Plana para as discentes Andreza Santana e Edileuza de Menezes. Aprovado, com dois votos contrários dos professores Aislan e Alan. Item 7. O Presidente pôs em discussão a análise dos resultados dos discentes nas disciplinas ofertadas pelo Departamento de Matemática no semestre 2018.2, explicando que
fez um levantamento da eficiência obtida pelos estudantes do curso de Matemática após a consolidação das turmas pelos docentes. Inicialmente ele apresentou uma planilha com os 178 alunos vinculados ao curso e que,em 2018.2, 109 discentes reprovaram em metade das disciplinas nas quais
estavam matriculados e 69 foram aprovados em pelo menos 50% das disciplinas. Quanto aos calouros 2018.2, dos 39 matriculados, apenas três estudantes foram aprovados nas três disciplinas, ofertadas pelo DMAI, para os mesmos, um foi aprovado em Vetores e Geometria Analítica e o restante
reprovou em todas as disciplinas ofertadas pelo DMAI. Verificando as matrículas destes calouros
no período 2019.1, ele percebeu que 18 discentes que reprovaram em todos os componentes, ofertados pelo DMAI, do primeiro semestre não voltaram a se matricular em nenhuma delas, e destacou
que marcou uma reunião com eles para tomar ciência do que aconteceu e apenas uma estudante
compareceu, relatando que pretende transferir para o Campus de São Cristóvão, tendo solicitado inclusão no Deparamento de Matemática do referido Campus. Fazendo um comparativo dos resultados obtidos em 2018.1 com os de 2018.2, ele ressaltou que 24 alunos obtiveram resultado inferior
em 2018.2 com relação às aprovações, 38 mantiveram a reprovação em cerca de 50% das discipli nas cursadas, 22 mantiveram aprovação em cerca de 75% dos componentes cursados e 51 estudantes dos 101 que não conseguiram ser aprovados em pelo menos metade das disciplinas em 2018.1,
melhoraram o rendimento em 2018.2; destacou aí o trabalho feito com estes alunos pela equipe de
orientação pedagógica do DMAI. O Presidente ainda destacou que o número de reprovados por média e falta e por trancamentos diminui à medida que os alunos vão avançando no curso; além disso,
apresentou os índices de sucesso das disciplinas do curso, ressaltando os baixos índices das disciplinas do primeiro período, Análise na Reta, Álgebra Linear I e Cálculo II. Por fim, informou que en-
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viaria as planilhas apresentadas a todos os membros do Colegiado para consulta. Item 8. O Prof.
Samuel Canevari pôs em discussão o aproveitamento da carga horária da Residência Pedagógica
para o Estágio Supervisionado, explicando que recebeu uma minuta de resolução enviada por memorando pelo DEAPE, solicitando sugestões dos Deparamentos para complementar uma tabela anexa à mesma, na qual estaria discriminado a carga horária que será aproveitada e o componente curricular alvo do aproveitamento; os Departamentos deveriam devolver as sugestões até o dia 24 de
maio. Com a minuta em tela, ele fez a leitura dos artigos 3 e 4 e o Prof. Éder Mateus sugeriu correção no texto no tocante à troca da preposição no termo 'coordenação de curso', que passaria a ideia
de que a responsabilidade seria do Centro ao invés dos Departamentos, devendo constar 'coordenação do curso'. A Profa. Teresa Cristina questionou se o aluno teria que estar matriculado no Estágio
Supervisionado ao mesmo tempo que desenvolveria as atividades da Residência, como o entendimento passado na minuta, e o Prof. Éder sugeriu que ficasse claro no texto se o discente poderia so licitar o aproveitamento mesmo que as atividades não fossem concomitantes. A Profa. Teresa informou que, em conversa com os professores Marta Élid e Rafael Neves, chegou-se a um consenso de
que o aproveitamento seria parcial, voltado para apenas um dos Estágio, ou Estágio II (150h) ou Estágio III (150h), considerando que os estudantes participantes do Programa poderiam atuar ou no
ensino médio ou no ensino fundamental. Foi observado também no texto da minuta que estágios foram considerados como componente curricular, apesar de constarem nas normas acadêmicas como
Atividade Acadêmica Específica. Os conselheiros sugeriram que o Prof. Rafael, coordenador da Residência Pedagógica no DMAI, levasse as questões discutidas para a reunião que aconteceria no dia
13 de maio com o pessoal do DEAPE para tratar deste assunto. O Prof. Éder sugeriu que a Comissão de Estágio do DMAI se reunisse após a reunião com o DEAPE e elaborasse um parecer sobre a
questão, que deveria ser apreciado pelo Colegiado numa reunião extraordinária. Item 9. O Prof. Samuel Canevari informou que as mudanças no Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Matemática
não foram pautadas nesta reunião porque nenhum proposta foi encaminhada para discussão no tocante às disciplinas da área de formação científica e também por conta dos 10% de carga horária de
extensão que deverão constar na grade curricular e que ainda não foi regulamentado como isso será
feito; ele repassou que já foram aprovadas 460 horas como Atividades Acadêmicas Específicas (Estágio Supervisionados e Trabalhos de Conclusão de curso), 750 horas de disciplinas de formação
pedagógica e 270 horas de componentes das áreas afins, totalizando 1480 horas. Neste cenário, para
que seja possível manter as 1500 horas de disciplinas da formação científica do curso, conforme a
última versão do PPC aprovado pelo Colegiado, sem ultrapassar muito a carga horária mínima necessária (3200h), o Prof. Samuel Canevari propôs que o Colegiado avaliasse a redução da carga horária de optativas de 300 horas para 120 horas, justificando que nos dois últimos semestre apenas
um alunos cursou mais que 120 horas de disciplinas optativas do curso de Matemática, completando
o restante exigido com disciplinas de outros Departamentos. A Prof a. Teresa Cristina posicionou-se
favorável à manutenção das 300 horas optativas, dando ao discente a oportunidade de ampliar os
seus conhecimentos na área da Matemática assim como em outras áreas. O Prof. Samuel Canevari
destacou que a redução da carga horária de optativas na grade padrão do curso não impede que os
estudantes cursem outras disciplinas que ampliem seus conhecimentos na área de Matemática e em
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outras áreas, já que as mesmas poderão ser consideradas como eletivas. Finalmente, ele solicitou sugestões aos conselheiros para criar estratégias de como proceder no encaminhamento da reformulação do PPC. O Prof. Éder Mateus informou que, juntamente com os professores Alejandro Caicedo
e Samuel Brito, estão trabalhando em cima da grade já aprovada, fazendo alguns ajustes, e sugeriu
apresentá-los antes da reunião do Colegiado a todos os professores do Departamento. O Presidente
informou que pautaria a questão do PPC em reunião do Colegiado prevista para o dia 27 de junho
de 2019, já que os prazos estão se esgotando. Nada mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de maio de dois mil e de zenove.
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2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso - 14/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 14 de maio de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 16/05/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.030717/2019-22 (Atividades complementares), do discente Valtenes Santos da Costa;
2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.031044/2019-28 (Atividades Complementares), do discente Airton Santos Alves;
3. Aproveitamento de carga horária da Residência Pedagógica.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso - 16/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Aproveitamento de carga horária da Residência Pedagógica.
Data: 16/05/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alejandro
Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida (suplente) e Teresa
Cristina Etcheverria. Ausentes, com justificativa, Joelma Carvalho Vilar – DEDI (Motivo de doença) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Ausente, sem justificativa, Alan Almeida Santos. Pauta: 1. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.030717/2019-22 (Atividades complementares), do discente Valtenes Santos da Costa.
2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.031044/2019-28 (Atividades complementares), do discente Airton Santos Alves. 3. Aproveitamento de carga horária da Residência Pedagógica. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e os professores Éder Mateus e Alejandro Caicedo solicitaram a retirada dos pontos de pauta 1 e 2, respectivamente, porque os estudantes não atingiram a carga horária mínima das atividades complementares, sendo enfatizado que conversariam com os discentes para anexar mais comprovantes em seus respectivos processos a fim de completar as 210 horas. Sendo assim, os conselheiros concordaram com a retirada dos pontos e a pauta passou a ser:
Pauta única: Aproveitamento de carga horária da Residência Pedagógica. Item único. O Prof.
Samuel Canevari pôs em discussão o aproveitamento da carga horária do Programa de Residência
Pedagógica da UFS para os Estágios Supervisionados, explicando que, de acordo com norma da
Capes, quando a UFS aderiu à Residência Pedagógica ela comprometeu-se a reconhecer a sua carga
horária para fins de cumprimento dos Estágio Curriculares, parcial ou totalmente. Também informou que a discussão sobre o tema havia começado na última reunião do Colegiado com a apresentação de uma minuta de resolução elaborada pelo DEAPE, a ser apreciada pelo CONEPE. Nesta
discussão surgiram algumas dúvidas, que foram levadas pelo Prof. Rafael Neves para reunião com o
pessoal do DEAPE e DELIB. Com a palavra, o Prof. Rafael informou que repassou as dúvidas so bre o tema e foi informado que, inicialmente, cada curso instituiria as normas para regulamentação
desse aproveitamento; no entanto, como já existe a necessidade de efetivá-lo, o DEAPE resolveu regulamentar a questão através de Resolução própria para todos os cursos. Ainda de acordo com ele, o
aluno deverá se matricular no Estágio mesmo já tendo desempenhado ou ainda desempenhando as
atividades do Programa e que, para pedir o aproveitamento, deverá ter concluído as 440 horas da
Residência; informou ainda que o aproveitamento poderá ser realizado em duas disciplinas, a depender do nível no qual o estudante estiver trabalhando na Residência Pedagógica. A Prof a. Teresa
Cristina sugeriu que o aluno, caso tenha executado as atividades da residência no ensino fundamental ou médio, possa solicitar aproveitamento em Estágio II ou Estágio III, respectivamente. Ela enfatizou que haverá casos de discentes que já concluíram o Programa antes do Estágio Supervisionado e aqueles casos em que o estudante esteja fazendo a Residência ao mesmo tempo que está matriculado no Estágio; para este último, ela repassou que os matriculados em Estágio no semestre
2019.1, que também estão fazendo a Residência Pedagógica, cumprirão todas as obrigações dos demais alunos, só que na mesma turma da Residência. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs
em votação que a carga horária da Residência Pedagógica poderá ser aproveitada para a carga horária total do Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II (150h) ou Estágio Su-
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pervisionado em Ensino de Matemática III (150h), desde que o discente tenha cumprido as
440 horas do Programa no ensino fundamental ou no ensino médio, respectivamente, e que o
aluno só poderá aproveitar a carga horária da Residência em apenas um dos estágios; caso
haja mudança das atividades do ensino fundamental para o médio ou vice-versa, cada situação será julgada pelo Colegiado do curso. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo sexto
dia do mês de maio de dois mil e dezenove.
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4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 25/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 25 de junho de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 27/06/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Apreciação da Ata da 02a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo
23113.035693/2019-06 (Atividades Complementares), da discente Amanda Batista dos
Santos;
5. Apreciação da oferta 2019.2;
6. Reformulação do PPC: Disciplinas da área de formação científica (processo
23113.007708/2017-76);

7. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 27/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 04a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Reformulação do PPC: Disciplinas da área de formação científica (processo
23113.007708/2017-76).
Data: 27/06/2019
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus
Alegri, Rafael Neves Almeida (suplente) e Teresa Cristina Etcheverria. Ausentes, com justificativa,
Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença maternidade). Como convidados da reunião participaram
os professores Murilo de Medeiros Sampaio e Samuel Brito Silva e os discentes Gerônimo Carvalho Oliveira e Vanessa Conceição Santos Sousa. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 03o
Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019). 3. Apreciação da Ata da 02o
Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019). 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.035693/2019-06 (Atividades Complementares), da discente Amanda Batista dos Santos. 5. Apreciação da oferta 2019.2. 6. Reformulação do PPC: Disciplinas da área de formação científica (processo 23113.007708/201776). 7. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias à mesma, prosseguiu com os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel
Canevari informou que os estudantes Gerônimo Carvalho e Vanessa Conceição o procuraram para
expor o interesse de representação discente no Colegiado do curso e no Conselho Departamental;
diante da informação, o Presidente convidou-os para participar desta reunião e repassou que o DCE
é o responsável por convocar as eleições a fim de oficializar a representação. A Prof a. Teresa Cristina também sugeriu que o DCE faça eleições para escolha do representante discente da Comissão de
Estágio Supervisionado. O Presidente informou que, por meio de conversas informais, soube que
alguns alunos do curso de Matemática, que estão prestes ao jubilamento, estariam pedindo transferência para a Universidade Tiradentes a fim de concluir o curso e obter o diploma. Informou também que obteve resposta de apenas um professor sobre o e-mail encaminhado a todos os docentes
do DMAI no que diz respeito à oferta de vaga para alunos de outros países (Programa PEC-G 2020)
e, como o prazo expirou no dia anterior, ele não disponibilizou vagas para este Programa. Informou
ainda que encontra-se aberto o Edital conjunto n o 02/2019/PROGRAD/PROEST, de apoio pedagógico, com oferta de 02 vagas remuneradas e 04 voluntárias; neste edital, o DMAI submeteu proposta de trabalhar com os alunos que farão o ENADE e solicitou que quem tiver interesse em colaborar
com este trabalho poderá entrar em contato com o Prof. Alejandro Caicedo, que submeteu a proposta do plano de trabalho. A Prof a. Teresa informou que nos dias 18 e 19 de julho acontecerá um
evento do PIBID e, por isso, solicitou a dispensa dos alunos participantes do Programa da obrigação
de frequentar as aulas nestes dias. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 03ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 02ª
Reunião Extraordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.035693/2019-06 (Atividades Complementares), da discente Amanda Batista dos Santos, passando a palavra para o Prof. Rafael Neves, relator do processo. Com a palavra, o
docente relatou que a aluna computou, no total, 294 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclu-
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são de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael foi aprovado por unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a apreciação da oferta 2019.2, explicando que, de acordo com o calendário acadêmico, a
mesma deverá ser lançada no SIGAA até o dia 09 de julho; além disso, informou que a apreciação
será somente das disciplinas que serão ofertadas para o curso de Matemática, sem as devidas atribuições, que serão discutidas na próxima reunião do Conselho Departamental. Além das disciplinas
obrigatórias do período (Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica, Fundamentos de Matemática,
Metodologia do Ensino da Matemática, Cálculo III, Estruturas Algébricas I, Laboratório de Ensino
de Matemática, Equações Diferenciais Ordinárias, Matemática para o Ensino Médio I, Geometria
Euclidiana Plana, Matemática para o Ensino Médio III e Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática II), ele recebeu cinco propostas de docentes para a oferta de disciplinas optativas (duas
propostas de Tópicos de Ensino da Matemática, Tópicos de Equações Diferenciais, Matemática
Discreta e Introdução à Topologia) e uma solicitação dos alunos para ofertar Álgebra Linear II, com
o Prof. Alan Almeida; diante de tais solicitações, ele apresentou um levantamento das ofertas destas
optativas em anos anteriores. Ele também chamou a atenção que no Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) atual só existe uma disciplinas de Tópicos em Ensino da Matemática e, como existem duas
propostas, ele consultou o diretor do DAA, o Prof. Edilson, sobre a possibilidade de ofertar as duas,
e o Prof. Edilson informou que a oferta é possível, necessitando apenas que o Departamento solicite
ao DEAPE a criação de códigos diferentes, já que possuem conteúdos diferentes. Quanto às turmas
para retidos, o Prof. Samuel Canevari propôs a oferta dos componentes Álgebra Linear I e Cálculo
II, para atender a demanda dos calouros do semestre 2018.2 que reprovaram nos pré-requisitos das
mesmas; com relação às disciplinas do primeiro período para retidos, ele sugeriu ampliar o número
de vagas nos componentes que serão ofertados (Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica e Fundamentos de Matemática, passando de 50 para 60 vagas). Para os prováveis formandos 2019.2, após
levantamento da demanda, o Presidente informou que eles tem prazo suficiente para cursa as disciplinas que faltam e, por isso, não apresentou nenhuma oferta para estes casos; segundo ele, caso
chegue alguma demanda posteriormente, ela será devidamente apreciada. O Prof. Alan Almeida explicou que o pedido para ofertar Álgebra Linear II partiu dos alunos, de forma espontânea, e que
não houve nenhum tipo de influência de sua parte, ressaltando que a oferta de disciplinas optativas
devem ser opção dos alunos e não dos docentes. Ele destacou que falta uma conscientização dos
alunos sobre a grade de optativas do curso e da importância delas para sua formação, papel a ser desempenhado pela orientação pedagógica do curso; ele informou que o estudante Robson o procurou
para saber porquê o docente não ministraria aulas de Álgebra Linear II no próximo semestre e o
Prof. Alan o orientou a fazer um abaixo-assinado com interessados em cursar a disciplina e depois o
encaminhasse à chefia do departamento. O Prof. Alan perguntou se houve demanda por parte dos
alunos para oferta de todas estas disciplinas citadas anteriormente e o Prof. Samuel Canevari informou que as demandas partiram dos professores em resposta ao seu e-mail sobre a oferta e que, em
semestres anteriores, abriu enquetes no SIGAA para saber o interesse dos alunos na oferta de optati-
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vas e só obteve uma resposta, que pedia a oferta de Introdução à Filosofia. O Prof. Éder Mateus co municou que existe uma lista com seis interessados em cursar Tópicos de Equações Diferenciais
com ele, informação que foi confirmada pelos alunos Gerônimo Carvalho e Vanessa Conceição,
convidados da reunião. O Prof. Aislan Leal foi contrário à oferta de seis disciplinas optativas neste
semestre e sugeriu que não fossem ofertadas Álgebra Linear II e Matemática Discreta, que estão
sendo ofertadas em 2019.1, e que ofertasse apenas uma turma de Tópicos de Ensino de Matemática.
Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta da disciplina optativa Álgebra Linear II, solicitada pelos alunos, para o semestre 2019.2. Aprovada, com cinco votos favoráveis e quatro votos contrários. Em seguida, o Presidente pôs em votação a oferta do componente Tópicos de Equações Diferenciais, proposta pelo Prof. Éder, em que há uma demanda de alunos, como exposto anteriormente, para o período 2019.2. Aprovado por unanimidade. Continuando, foi posto em votação Tópicos de Ensino de Matemática, proposto pela Prof a.
Teresa Cristina, que obteve oito votos favoráveis e um contrário. Foi posto em votação também a turma de Tópicos de Ensino de Matemática encaminhada pelo Prof. Ricardo Nicasso,
que foi indeferida com cinco votos contrários a oferta e quatro a favor. Com relação à oferta de
Matemática discreta, o Prof. Mateus Alegri retirou sua proposta, após considerar que a mesma está
sendo ofertada em 2019.1. Por fim, o Presidente pôs em votação a oferta de Introdução à Topologia em 2019.2, proposta pelo Prof. Aislan, que obteve oito votos favoráveis e um voto contrário. O Prof. Alejandro Caicedo defendeu a oferta da disciplina de Tópicos de Ensino de Matemática
pelo Prof. Ricardo, considerando a bagagem que ele traz do seu doutorado, concluído recentemente,
e sugeriu pensar na possibilidade de ofertá-la futuramente. Para finalizar a discussão, o Presidente
pôs em votação as doze disciplinas obrigatórias do semestre para o curso de Matemática e Álgebra Linear I e Cálculo II para retidos do curso. Aprovado por unanimidade. Ele informou
que fará uma propostas de atribuições para a oferta 2019.2 e enviará a todos para análise e apreciação na próxima reunião do Conselho Departamental, prevista para o dia 04 de julho. Item 6. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), com
ênfase para as disciplinas da área de formação científica, informando que foram realizadas duas reuniões informais (18 e 25 de junho) para construir uma proposta do elenco de disciplinas dessa área;
a proposta discutida foi a que ele encaminhou a todos os docentes por e-mail, previamente, destacando que nenhuma outra proposta foi enviada. Com a proposta em tela, ele discriminou as alterações feitas tomando como base a última versão do PPC aprovada pelo Colegiado do curso. O Prof.
Alan Almeida perguntou quem foram os autores da proposta em análise e o Prof. Samuel Canevari
informou que a mesma foi construída nas reuniões mencionadas pelos professores Éder Mateus,
Alejandro Caicedo, Samuel Brito e ele; o Prof. Aislan Leal se manifestou informando que também
enviou contribuições por e-mail e o Prof. Éder informou que o Prof. Mateus Alegri também contribuiu na área de Combinatória. Continuando, o Presidente destacou que, além das mudanças do período de oferta e disciplinas, também foram feitas as seguintes modificações: foram retirados todos
os Laboratórios e todos os Seminários propostos anteriormente; na ementa do componente Fundamentos de Matemática foi retirado o conteúdo de cardinalidade, que será discutido, em parte, na dis-
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ciplina Análise Real; foi criada a disciplina Introdução ao Cálculo, que englobará os conteúdos de
funções reais de uma variável real e inequações polinomiais de 1o e 2o graus, que faziam parte anteriormente das disciplinas Cálculo Diferencial e Matemática para o Ensino Fundamental, respectivamente, além de fazer uma rediscussão mais aprofundada dos conteúdos básicos necessários para o
Cálculo; Introdução ao Cálculo será pre-requisito de Cálculo Diferencial; na disciplina Geometria
Euclidiana Plana foi retirado o conteúdo de construções geométricas e expressões algébricas da
ementa, com sugestão da criação de uma disciplina optativa com tais conteúdos; o novo componente Sistemas Lineares e Polinômios foi criado com parte dos conteúdo da disciplina Matemática para
o Ensino Médio 3 (sistemas lineares, matrizes, determinantes, polinômios) e de Álgebra Linear I
(sistemas lineares e noções sobre determinantes); Sistemas Lineares e Polinômios será pré-requisito
de Álgebra Linear I; criou-se também a disciplina Geometria Espacial, que compreenderá parte do
conteúdo da disciplina Matemática para o Ensino Médio 2, tendo como pré-requisito Geometria Euclidiana Plana; foi criada a disciplina Combinatória, formada por parte dos conteúdos que faziam
parte de Matemática para o Ensino Médio 2 e de Matemática Financeira (progressões aritméticas e
geométricas), tendo como pré-requisito Fundamentos de Matemática; Teoria de Funções compreenderá a disciplina Matemática para o Ensino Médio 1, havendo apenas troca de nome, tendo como
pré-requisito Cálculo Diferencial e Fundamentos de Matemática; Construção dos Conjuntos Numéricos é a mesma disciplina de Matemática para o Ensino Fundamental, apenas com retirada de Inequações polinomiais de 1o e 2o graus, tendo como pré-requisito obrigatório Fundamentos de Matemática e como recomendado Teoria de Anéis; o componente Análise Real incorporou na ementa o
conteúdo de conjuntos enumeráveis e não enumeráveis (retirados da disciplina Fundamentos de Matemática); Probabilidade e Inferência Estatística permanece a mesma, incluindo como pré-requisito
recomendado a disciplina Combinatória; em Matemática Financeira foi retirado o conteúdo de Progressões Aritmética e Progressões Geométricas. O Prof. Alan perguntou qual seria a justificativa
para a mudança de nomes de disciplinas que não tiveram suas ementas modificadas, e o Prof. Alejandro explicou que foram alteradas para deixar clara a ligação com outras disciplinas criadas e/ou
alteradas, corroborado pelo Prof. Samuel Canevari. O Prof. Alan informou que não respondeu ao email enviado com a presente proposta nem compareceu às reuniões informais porque o debate deve
ocorrer nas esferas oficiais, como a reunião do Colegiado, onde haverá registro da discussão. Ele
destacou que na proposta apresentada foram retirados 14 créditos das disciplinas de Laboratório e
Seminários e 12 créditos optativos, em comparação com a proposta já aprovada pelo Colegiado e
que retornou ao Departamento para ajustes recomendados pelo DEAPE, e foram inseridos 18 créditos da área de formação pedagógica, 4 créditos do componente Geometria Espacial, 4 créditos de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 4 créditos da disciplina Introdução ao Cálculo, perguntando qual seria a justificativa para inserção desta última na grade; além disso, parabenizou pela ideia
de criar a disciplina Geometria Espacial em paralelo com Geometria Euclidiana Plana, pois os conteúdos da primeira “inchavam” a disciplina de Matemática para o Ensino Médio 2 e concordou com
o TCC obrigatório. No geral, ele enfatizou que o conteúdo das disciplinas é o mesmo da grade curricular da última versão aprovada do PPC, mas com recortes de ementas e mudanças no posiciona-
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mento na grade, deixando certas disciplinas desfiguradas, como por exemplo, Matemática para o
Ensino Médio 3, que passou do sétimo para o segundo período, mudando o seu objetivo, e Matemá tica para o Ensino Fundamental, ao retirar a parte de equações e inequações polinomiais, e perguntou qual o objetivo dessa mudança na grade curricular da área de formação científica já aprovada e
que atendia a justificativa posta no PPC de inserir disciplinas de caráter prático, visando ampliar o
espaço para discussão e resolução de problemas. Por fim, ele informou que se reuniu com os professores Aislan e Samuel Brito, em fevereiro/2019, para contabilizar a carga horária das disciplinas de
todas as áreas a fim de atender as recomendações do DEAPE com aquilo que já havia sido aprovado
e não viu justificativa para criar uma nova grade, como apresentado. O Prof. Samuel Canevari respondeu que antes os componentes Matemática para o Ensino Médio 1, 2 e 3 estavam no sétimo período, junto com os Estágios Supervisionados, o que dificultava o desenvoltura dos alunos em sala
de aula já que eles não tinham visto previamente os assuntos que iriam trabalhar durante o estágio,
motivando a transferência dos Médios para períodos anteriores e discordou de que houve desfiguração das disciplinas, destacando que acredita na resolução dos problemas do curso com a execução
dessa nova grade. O Prof. Alan expressou que, diante da grade apresentada, ele não conseguia enxergar melhoras nos resultados obtidos pelos estudantes nos futuros ENADES. Após discussão, o
Prof. Alan se retirou do recinto. O Prof. Aislan sugeriu inserir o conteúdo 'números complexos' na
ementa da disciplina Sistemas Lineares e Polinômios, pois ele será necessário para trabalhar com o
Teorema Fundamental da Álgebra; sugeriu também, na disciplina Introdução ao Cálculo, inserir a
palavra polinomial ligada a equações e inequações de 1 o e 2o graus, e discriminar quais seriam as
funções elementares na ementa da mesma e o Prof. Samuel Canevari explicou que, a priori, pensouse em discriminá-las apenas no Programa Didático da disciplina que deverá ser apreciado pelo Colegiado; após discussão, chegou-se a um consenso de inserir as funções elementares 'exponencial,
trigonométrica e logarítmica na ementa'. O Prof. Éder se posicionou favorável à grade apresentada,
enfatizando que ela organizará o curso de Matemática, corrigindo erros e ligando os conteúdos entre
as disciplinas, criando uma sequência lógica;além disso, informou que a diminuição na nota do
ENADE, de 4 para 2, se deu com a grade curricular do curso em vigor desde 2006. O Prof. Samuel
Brito expôs que a grade poderá ser complementada com novas optativas que abranjam diversos conteúdos e que sejam importantes para o futuro professor de matemática. Após toda a discussão, o
Prof. Samuel Canevari pôs em votação as disciplinas da área de formação científica com
nome, carga horária, pré-requisitos, ementa e bibliografia, incluindo as sugestões dadas pelo
Prof. Aislan. Aprovado por unanimidade. Item 7. O Prof. Alejandro Caicedo solicitou que seja
repassado à Direção do Centro sobre a questão dos horários de aulas quando há troca de um professor de uma sala para outra, para que não haja 'invasão' do horário da aula seguinte. O Prof. Samuel
Canevari informou que alguns docentes estão dando aulas aos sábados com o intuito de adiantar horas do semestre, fato que foi reprovado pelo Diretor do Centro em reunião, e ele sugeriu que a entrada no Campus aos sábados só seja liberada se for enviado memorando da chefia para este fim. Nada
mais havendo a tratar, eu, Sílvia Ávila de Almeida, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e
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colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezenove.
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5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 16/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 16 de julho de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 18/07/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Reformulação do PPC: Pré-requisitos das AEE e das disciplinas das áreas afim e
pedagógica; Grade Padrão do Curso (processo 23113.007708/2017-76);
4. Reformulação do PPC: Disciplinas optativas (processo 23113.007708/2017-76);
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Alejandro
Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Geronimo Carvalho Oliveira (representante discente), Mateus Alegri, Mateus Nunes Cruz (representante discente) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, com justificativa, Teresa Cristina Etcheverria (afastamento no país). Ausentes, sem justificativa,
Aislan Leal Fontes e Joelma Carvalho Vilar (DEDI). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da
04o Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019). 3. Reformulação do
PPC: Pré-requisitos das AEE e das disciplinas das áreas afim e pedagógica; Grade Padrão do
Curso (processo 23113.007708/2017-76). 4. Reformulação do PPC: Disciplinas optativas (processo 23113.007708/2017-76). 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias à mesma, prosseguiu com os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel Canevari apresentou e deu as boas-vindas ao novo técnico-administrativo, Guilherme Pereira, que ficará no lugar da técnica-administrativa Sílvia Ávila. Dando continuidade, apresentou os representantes discentes indicados pelo DCE após eleição, Mateus Nunes Cruz
e Geronimo Carvalho Oliveira, que, depois de assinarem os termos de posse, tornaram-se oficialmente conselheiros, pelo prazo de um ano, no colegiado do curso de matemática. Informou também
que as obras para construção do restaurante universitário, neste campus, foram iniciadas no dia dezesseis de julho do corrente ano. Informou ainda que a UFS, consoante memorando enviado a todos
os conselheiros (com exceção dos representantes discentes por ainda não serem conselheiros na data
do envio), definiu um prazo limite para reformulação do PPC, vinte e dois de dezembro do vigente
ano. O memorando traz discriminado a motivação que levou a definição do prazo. O prof. Alejandro Caicedo informou que a comissão de orietação pedagógica já havia definido um plano de ação
para ser realizado com os calouros de 2018.2 que obtiveram um rendimento abaixo do esperado nas
disciplinas do primeiro período do curso e que será montado um plano de trabalho para ser efetuado
com os alunos jubiláveis e com os alunos que são reprovados por falta. O prof. Samuel informou
também que foi submetido, no Edital Conjunto no 02/2019/PROGRAD/PROEST, de apoio pedagógico, plano de ação para executar com os alunos que farão o ENADE em 2020, tendo como finalidade melhorar as notas no aludido exame. O prof. Éder Mateus informou acerca do pedido de prorrogação, por mais um ano, do plano de apoio pedagógico que trata-se do PICS (Programa de Iniciação a Cursos Superiores), e exprimiu que, embora não haja resultados concretos ainda, foi observada uma melhora significativa no desempenho dos alunos retidos em Cálculo I ou/e Vetores e Geometria Analítica que participaram do programa nas férias. O prof. Samuel salientou ainda que a
quantidade de alunos participantes do programa aumentou, podendo ser interpretada de forma positiva tendo em vista o interesse dos alunos em participar. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 04ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), e explanou que, quando iniciaram os
trabalhos para reformulação do PPC que foram discutidas as disciplinas da área pedagógica, áreas
afins e atividades acadêmicas específicas, ainda não se tinha conhecimento de quais disciplinas da
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matemática permaneceriam na grade curricular, o que inviabilizou a definição dos pré-requisitos;
por consequência disso, a discussão foi retomada para discutir essas disciplinas em relação aos seus
pré-requisitos. Dando seguimento, o prof. Samuel Canevari frisou que todas as propostas que serão
apresentadas foram enviadas preliminarmente e apresentou, em tela, a proposta para as disciplinas
de formação pedagógica, elaborada pelos professores do departamento responsáveis pela área, a
proposta consiste em: História da Matemática, tendo como pré-requisito obrigatório Fundamentos
de Matemática; Laboratório de Ensino de Matemática, tendo como pré-requisito obrigatório Metodologia do Ensino de Matemática; Legislação e Ensino, sem pré-requisito; Metodologia do Ensino
de Matemática, tendo como pré-requisito obrigatório Psicologia da Educação I; Ensino de Geometria, com Geometria Espacial e Metodologia do Ensino de Matemática como pré-requisitos obrigatórios; Ensino de Matemática e Diversidade, sem pré-requisito; Ensino de Números e Álgebra, tendo como pré-requisitos obrigatórios Fundamentos de Matemática e Metodologia do Ensino de Matemática, e Teoria de Anéis como pré-requisito recomendado; Ensino de Probabilidade e Estatística,
tendo como pré-requisitos obrigatórios Probabilidade e Inferência Estatística e Metodologia do Ensino de Matemática; Psicologia da Educação I, sem pré-requisito; Psicologia da Educação II, tendo
como pré-requisito obrigatório Psicologia da Educação I; Tecnologias para o Ensino de Matemática, sem pré-requisito. Na sequência, colocou a proposta em discussão. Como não houve discussão,
a proposta de pré-requisitos para a àrea de formação pedagógica foi encaminhada para votação. Sendo aprovada com sete votos favoráveis e um voto contrário. Ato contínuo, o presidente
apresentou a proposta para as disciplinas das áreas afins: Física 1, tendo como pré-requisitos obrigatórios Cálculo Integral e Vetores e Geometria Analítica; Laboratório de Física 1, tendo como prérequisito obrigatório Física 1; Física 3, tendo como pré-requisitos obrigatórios Cálculo Integral em
Várias Variáveis e Física 1; Introdução à Ciência da Computação, tendo como pré-requisito obrigatório Calculo Diferencial; Língua Brasileira de Sinais, sem pré-requisito. Explicando que a proposta
estava igual à ultima aprovada por este colegiado, com exceção da disciplina Laboratório de Física
I, a qual no atual PPC é ministrada concomitantemente com o pré-requisito sugerido nesta proposta,
Física I. A mudança na proposta ocorreu em virtude de Física I sendo uma disciplina teórica e Laboratório de Física I sendo uma disciplina prática, na maioria das vezes, os alunos acabam sendo
prejudicados pela dissonância entre os conteúdos em alguns momentos. O prof. Alan Almeida observou que disciplinas teóricas e práticas sempre “andaram juntas”, a fim de que o aluno exercite
aquilo que foi aprendido; outrossim, se não existe uma sincronia entre a teoria e a prática dessas disciplinas, há um equívoco na execução por parte de quem oferta as disciplinas(DFCI), que, no seu
ponto de vista, não compete ao DMAI corrigir. O prof. Alejandro Caicedo explanou que concorda
com a mudança, dado que os alunos, concluindo a teoria primeiro, possuem mais possibilidades de
experimentos ao fazerem a prática. Os representantes discentes concordaram. Continuando, o prof.
Samuel colocou a proposta de pré-requisitos para as áreas afins em votação, que foi aprovada
por sete votos favoráveis e um voto contrário. Prosseguindo, o senhor presidente exibiu, em tela, a
proposta para as atividades acadêmicas específicas sugeridas pelos professores do departamento
responsáveis pela área. A proposta constitui-se perante: Estágio Supervisionado em Ensino de Ma-
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temática I, tendo como pré-requisitos obrigatórios Ensino de Matemática e Diversidade e Laboratório de Ensino de Matemática; Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, tendo como prérequisitos obrigatórios Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, Ensino de Geometria,
Ensino de Números e Álgebra e Ensino de Probabilidade e Estatística; Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática III, tendo como pré-requisitos obrigatórios Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, Ensino de Geometria, Ensino de Números e Álgebra e Ensino de Probabilidade
e Estatística; Prática de Pesquisa, tendo como pré-requisito obrigatório 1800h integralizadas no curso; Trabalho de Conclusão de Curso, tendo como pré-requisito obrigatório Prática de Pesquisa. O
discente Mateus Nunes demonstrou, no seu entendimento, ser de fundamental importância que a
disciplina Construção dos Conjuntos Numéricos também seja pré-requisito da disciplina Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática II e sugeriu a inclusão. O prof. Alejandro Caicedo observou que acrescentar mais um pré-requisito pode fazer com que o curso de estenda mais em casos de
reprovação. O prof. Alan Almeida ressaltou que, na sua concepção, a denominação pré-requisito diz
respeito a uma série de conteúdos, prévios, que o aluno deve possuir para só então cursar a disciplina; por conseguinte, não se deve levar em conta se o curso pode se estender ou não, visto que os
alunos necessitam da disciplina para seguir adiante. Ulteriormente, o prof. Samuel colocou em regime de votação a sugestão de inclusão da disciplina Construção dos Conjuntos Numéricos como
pré-requisito da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, sendo aprovada por cinco votos favoráveis a três contrários. A posteriori o senhor presidente pôs em votação a
proposta, já atualizada, de pré-requisitos para as Atividades Acadêmicas Específicas, a qual
foi aprovada por sete votos favoráveis e um voto contrário (prof. Mateus Alegri saiu do recinto após
a votação). Dando seguimento, o prof. Samuel aduziu, em tela, a Grade Padrão do Curso proposta
para reformulação do PPC, a qual corrobora para que todos pré-requisitos aprovados sejam satisfeitos. Externou ainda que, para ele, um ponto importante da proposta de grade é que os alunos ao chegarem aos Estágios II e III, já terão cursadas todas as disciplinas da área de formação pedagógica. O
prof. Samuel enfatizou que o que estava em discussão, no momento, era a grade de disciplinas obrigatórias do curso e não as cargas horárias de optativas, complementar e total do curso; uma vez que
ainda falta contabilizar a parte de extensão que deve ser inserida posteriormente. O discente Geronimo indagou se a presença da disciplina Física 3, no 7° período, acompanhado das outras disciplinas
não deixaria o período mais denso pra os alunos. O prof. Samuel explicou que o 7° período é o período que menos tem disciplinas da matemática e que o aluno pode fazer os estágios pela manhã ou
noite, o que, na sua percepção, não torna o período mais denso. O discente Geronino questionou se
a disciplina não poderia ser transladada para o 8° período. O prof. Éder Mateus respondeu que isso
aumentaria a quantidade créditos em períodos pares ofertados pelo departamento de física, tornando-se inviável. A prof. Viviane destacou que seria interessante deixar como está no 7° período,
porquanto o 8° período dispõe da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso; destarte, quanto menos o aluno estiver em sala de aula seria melhor, dado que a disciplina supramencionada é laboriosa. O prof. Alejandro Caicedo esclareceu que a grade foi elaborada e pensada para diminuir os impactos causados aos alunos no primeiros período e diminuir a retenção. O prof. Alan Almeida repli-
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cou que, na sua concepção, a forma com que o processo está sendo conduzido “engessa” qualquer
possibilidade de mudança. O prof. Samuel exprimiu que tudo que está sendo feito foi apreciado e
aprovado democraticamente por este colegiado. Após discussões, o senhor presidente encaminhou
a Grade Padrão do Curso para votação, a qual foi aprovada por quatro votos favoráveis e três
contrários. Item 4. O prof. Samuel Caneveri colocou em discussão a reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) com relação ao elenco de disciplinas optativas, observando que foi enviado
um e-mail para todos os docentes solicitando sugestões de disciplinas optativas para compor o novo
PPC. Em vista disso, quatro propostas de disciplinas optativas foram enviadas, as quais foram apreciadas individualmente neste ponto. Continuando, o prof. Samuel apresentou a primeira proposta,
elaborada por ele, que consiste na disciplina Construção Geométrica, fazendo uma breve explanação acerca da disciplina. Posteriormente colocou a inclusão da disciplina Construção Geométrica
como optativa ao novo PPC em discussão. O prof. Alan Almeida criticou, no âmbito das disciplinas
optativas, a redução em sessenta porcento no número de horas em disciplinas optativas que o aluno
deve cursar em relação ao PPC em vigência, dessa maneira não vendo sentido na criação de novas
disciplinas desta natureza. O prof. Alejandro Caicedo observou que o aluno, na nova proposta de
PPC, é obrigado a fazer 120 horas em disciplinas optativas; todavia, nada o impede de fazer mais.
Após discussão, a inclusão da disciplina Construção Geométrica como optativa ao novo PPC
foi encaminhada para votação e aprovada por seis votos favoráveis e um voto contrário. Dando seguimento o senhor presidente apresentou a disciplina Didática Francesa como segunda proposta, enviada pelo prof. Ricardo Nicasso. A disciplina possui o perfil daquilo que o prof. Ricardo estudou
em seu doutorado. Após apresentar a disciplina, o prof. Samuel Canevari encaminhou a proposta
para discussão. Como não houve discussão, a proposta de inclusão da disciplina Didática Francesa ao novo PPC foi encaminhada para votação e aprovada por seis votos favoráveis e um voto
contrário. Na sequência, o prof. Samuel Canevari apresentou a terceira proposta de disciplina sugerida pelo prof. Samuel Brito, Resolução de Problemas. A disciplina tem por objetivo desenvolver o
aluno para resolução de problemas trazidos em provas da OBMEP, OBM, etc. Os representantes
discentes gostaram da ideia da disciplina. Dando continuidade o prof. Samuel Canevari colocou a
inclusão da referida disciplina ao novo PPC em discussão. Consoante não houve discussão, a proposta de inclusão da disciplina Resolução de Problemas ao novo PPC foi encaminhada para votação e aprovada por seis votos favoráveis e um voto contrário. Por fim, o senhor presidente apresentou a quarta e última proposta, a disciplina Gestão de Avaliação Educacional que foi sugerida
pela profª. Joelma Vilar; contudo, o presidente sugeriu que a disciplina não fosse incluída, uma vez
que o departamento não possui professores para ministrar essa disciplina. Em seguida o prof. Samuel pôs a disciplina exposta em discussão. Conforme não houve discussão, a proposta de não inclusão da disciplina Gestão de Avaliação Educacional ao novo PPC foi encaminhada para votação
e aprovada por unanimidade. Além das disciplinas apresentadas, o prof. Samuel exibiu um quadro
de componentes optativos, o qual foi enviado para todos os membros, contendo todas as disciplinas
optativas já aprovadas na última versão do PPC, incluindo as disciplinas de laboratórios sugerindo
que elas permaneçam como optativas. Prosseguindo, o prof. Samuel colocou o quadro contendo as
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disciplinas em discussão. Não havendo, a manutenção das disciplinas apresentadas como optativas ao novo PPC foi colocada em votação e aprovada por seis votos favoráveis e um voto contrário. Item 5. O prof. Samuel relatou que, para conclusão do projeto de reformulação, após esta reunião, falta aprovação das referências bibliográficas das disciplinas da área de formação pedagógica,
que será pautada na próxima reunião, observando que nesta reunião discutiu-se apenas os pré-requisitos; bem como aprovação da inclusão de atividades de extensão com, no mínimo, 10% do total da
carga horária do curso conforme determina a legislação em vigor. Nada mais havendo a tratar, eu,
Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo oitavo dia
do mês de julho de dois mil e dezenove.
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6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 12/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 12 de agosto de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 15/08/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo
23113.046190/2019-58 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Edileuza
de Menezes Santos;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.044846/2019-06 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Rafaela
Batista dos Santos;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.045154/2019-77 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Andreza
Santana Cruz;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri sobre o processo
23113.045156/2019-66 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Jussiele
da Silva;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.045155/2019-11 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Flavia de Oliveira
Santos;
8. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Tereza Etcheverria sobre o processo
23113.045158/2019-55 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Maria Joseane dos
Santos Rodrigues;
9. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.045131/2019-62 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Tatiane de Jesus
Santos Passos;
10. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.045122/2019-71 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Roserlaine
Rodrigues de Santana;
11. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.030717/2019-22 (Atividades complementares), do discente Valtenes Santos da Costa;
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alan Almeida Santos, Alejandro
Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Mateus Alegri, Mateus Nunes Cruz (representante
discente), Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (representante discente suplente) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, sem justificativa, Aislan Leal Fontes, Geronimo Carvalho Oliveira (representante discente) e Joelma Carvalho Vilar (DEDI). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 05o Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2019); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo
23113.046190/2019-58 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Edileuza de
Menezes Santos; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.044846/2019-06 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Rafaela Batista dos Santos; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.045154/2019-77 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Andreza Santana Cruz; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri sobre o processo
23113.045156/2019-66 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Jussiele da
Silva; 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.045155/2019-11 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Flavia de Oliveira
Santos; 8. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Tereza Etcheverria sobre o processo
23113.045158/2019-55 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Maria Joseane dos
Santos Rodrigues; 9. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.045131/2019-62 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Tatiane de Jesus Santos Passos; 10. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.045122/2019-71 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Roserlaine Rodrigues de Santana; 11. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.030717/2019-22 (Atividades complementares), do discente Valtenes Santos da Costa;
12. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo 23113.044646/201945 (Atividades complementares), do discente Marcelino Tenorio Neto; 13. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo 23113.041976/2019-89 (Atividades
complementares), do discente Roserlaine Rodrigues de Santana; 14. Reformulação do PPC:
Referências bibliográficas das disciplinas de formação pedagógica (processo
23113.007708/2017-76); 15. Reformulação do PPC: Implementação de atividades de extensão
na estrutura curricular, CH de optativas, CH total do curso (processo 23113.007708/2017-76);
16. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e
solicitando a inclusão dos pontos “Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo 23113.046432/2019-11 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente
Jorge Edgilson Medeiros Lima” e “Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo 23113.047005/2019-42 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente
Marcelo Souza Santos”, explicando que recebeu os processos eletrônicos após o envio da convocação; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade com a inclusão do ponto. Assim, a
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pauta passou a ser: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 05o Reunião Ordinária do Colegiado
do curso de Matemática (2019); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari
sobre o processo 23113.046190/2019-58 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Edileuza de Menezes Santos; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida
sobre o processo 23113.044846/2019-06 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Rafaela Batista dos Santos; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.045154/2019-77 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso),
da discente Andreza Santana Cruz; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri sobre o processo 23113.045156/2019-66 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da
discente Jussiele da Silva; 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o
processo 23113.045155/2019-11 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Flavia de
Oliveira Santos; 8. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Tereza Etcheverria sobre o processo 23113.045158/2019-55 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Maria Joseane
dos Santos Rodrigues; 9. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o
processo 23113.045131/2019-62 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Tatiane de
Jesus Santos Passos; 10. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o
processo 23113.045122/2019-71 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da Roserlaine
Rodrigues de Santana; 11. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o
processo 23113.046432/2019-11 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente
Jorge Edgilson Medeiros Lima; 12. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari sobre o processo 23113.047005/2019-42 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), do
discente Marcelo Souza Santos; 13. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.030717/2019-22 (Atividades complementares), do discente Valtenes Santos da Costa; 14. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.044646/2019-45 (Atividades complementares), do discente Marcelino Tenorio Neto; 15.
Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.041976/2019-89 (Atividades complementares), do discente Roserlaine Rodrigues de
Santana; 16. Reformulação do PPC: Referências bibliográficas das disciplinas de formação
pedagógica (processo 23113.007708/2017-76); 17. Reformulação do PPC: Implementação de
atividades de extensão na estrutura curricular, CH de optativas, CH total do curso (processo
23113.007708/2017-76); 18. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari apresentou os representantes discentes suplentes indicados pelo DCE após eleição, Rafael dos Santos e Vanessa Conceição Santos Sousa, que, depois de assinarem os termos de posse, tornaram-se oficialmente suplentes dos conselheiros discentes, pelo prazo de um ano, no colegiado do curso de matemática. Informou também que, junto à comissão de orientação pedagógica, convocou para uma reunião trinta e
cinco discentes que não cursaram 100 % das disciplinas, ofertadas pelo DMAI, que se matricularam, buscando tentar entender as razões; Todavia, nenhum desses discentes compareceu à reunião.
Informou também que o plano de apoio pedagógico PICS (Programa de Iniciação a Curso Superiores) foi renovado e o ocorreu também a aprovação do plano de apoio pedagógico com relação ao
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ENADE, sendo contemplado com duas bolsas. Informou ainda que o projeto de monitoria, para
Cálculo I e Vetores, que o prof. Rafael Almeida submeteu em meados de abril do corrente ano abriu
processo seletivo algumas vezes, entretanto sem lograr êxito na disciplina Calculo I, dessarte a bolsa para monitor na aludida disciplina foi perdida. Em decorrência da perda, o prof. Samuel submeteu um novo projeto solicitando três monitores para a disciplina Calculo I, visando a entrada dos calouros no período 2019.2 e os alunos da disciplina Matemática Básica. O último informe passado
foi acerca do edital de transferência interna, EDITAL 34/2019/PROGRAD, que não traz nenhuma
vaga para o nosso curso. Ante o exposto, o prof. Samuel enviou um memorando à PROGRAD solicitando informações a respeito de como era feito o cálculo para oferta de vagas, pois acredita que há
vagas. Ao responder o memorando, eles informaram que o curso, por ter uma entrada de 50 alunos
por ano e uma duração de 4 anos, já tem a quantidade ideal de discentes, 200, acrescentando em
anexo a lista dos discentes matriculados no curso. Conquanto, o prof. Samuel, ao analisar a lista, verificou que existem 22 alunos que estão em situação de excluídos ou cancelados. Desta maneira, solicitou novamente esclarecimentos, não obstante, não obteve resposta até a presente reunião. Item
2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 05ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019.
Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em
seguida, o senhor presidente apresentou o processo 23113.046190/2019-58(prorrogação do prazo de
conclusão do curso), da discente Edileuza de Menezes Santos, analisado por ele mesmo, que considerando o cronograma exequível, seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari foi aprovado por unanimidade. Item 4. Dando sequência, o prof. Samuel Canevari apresentou o processo 23113.044846/2019-06( prorrogação do prazo
de conclusão do curso), da discente Rafaela Batista Santos, passando a palavra para o Prof. Alan
Almeida, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que considerando o cronograma
exequível, seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof.
Alan Almeida foi aprovado por unanimidade. Item 5. Posteriormente, o prof. Samuel Canevari
apresentou o processo 23113.045154/2019-77( prorrogação do prazo de conclusão do curso), da
discente Andreza Santana Cruz, passando a palavra para o Prof. Alejandro Caicedo, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que considerando o cronograma exequível, seu parecer foi
FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Alejandro foi aprovado
por unanimidade. Item 6. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari apresentou o processo
23113.045156/2019-66( prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Jussiele da Silva,
passando a palavra para o Prof. Mateus Alegri, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que considerando o cronograma exequível, seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação; entretanto, solicitou uma breve apreciação do colegiado, tendo em vista que discente já está cursando a
disciplina pleiteada no cronograma por dois semestres. O prof. Samuel observou, por oportuno, que
boa parte dos alunos, antes de abrirem o processo, o procurou para tirar dúvidas acerca do cronograma. No entanto, na maioria dos casos, os alunos que pediram prorrogação necessitam da disciplina
Análise na Reta, a qual não foi aprovada oferta no próximo período(2019.2). Se prorrogado até
2020.1, eles terão a possibilidade de cursar a disciplina em sua oferta regular. Em votação, o pare-
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cer emitido pelo Prof. Mateus Alegri foi aprovado por unanimidade. Item 7. continuamente, o
senhor presidente apresentou o processo 23113.045155/2019-11( prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Flavia de Oliveira Santos, passando a palavra para o Prof. Éder Mateus,
relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que considerando o cronograma exequível,
seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus foi aprovado por unanimidade. Item 8. Logo depois, o presidente apresentou o processo
23113.045158/2019-55( prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Maria Joseane
dos Santos Rodrigues, analisado pela Profª. Teresa Cristina Etcheverria, passando a palavra para a
referida. Com a palavra, a docente relatou que analisando os autos e considerando o cronograma
exequível, seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pela Profª.
Teresa Cristina foi aprovado por unanimidade. Item 9. Logo depois, o presidente apresentou o
processo 23113.045131/2019-62( prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Tatiane
de Jesus Santos Passos, analisado pela Profª. Viviane de Jesus, passando a palavra para a referida.
Com a palavra, a docente relatou que analisando os autos e considerando o cronograma exequível,
seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pela Profª. Viviane
de Jesus foi aprovado por unanimidade. Item 10. Incontinenti, o presidente apresentou o processo 23113.045122/2019-71(prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Roserlaine Rodrigues de Santana, analisado pela Profª. Viviane de Jesus, passando a palavra para a referida. Com
a palavra, a docente relatou que analisando os autos e considerando o cronograma exequível, seu
parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pela Profª. Viviane de
Jesus foi aprovado por unanimidade. Item 11. Em seguida, o senhor presidente apresentou o processo 23113.046432/2019-11(prorrogação do prazo de conclusão do curso), do discente Jose Edgilson Medeiros Lima, analisado por ele mesmo, que considerando o histórico do aluno e o cronograma inexequível, dado que, no cronograma, o discente propôs cumprir 12 disciplinas no período
2019.2 e 7 disciplinas no período 2020.1. Outrossim, seu parecer foi pelo INDEFERIMENTO da
solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari foi aprovado por sete
votos favoráveis e dois votos contrários das professoras Teresa e Viviane. Item 12. Na sequência, o senhor presidente apresentou o processo 23113.047005/2019-42(prorrogação do prazo de
conclusão do curso), do discente Marcelo Souza Santos, analisado por ele mesmo, que considerando o cronograma inexequível, dado que, no cronograma, o discente elencou aproximadamente 30
disciplinas para o tempo de curso que lhe resta. Destarte, seu parecer foi pelo INDEFERIMENTO
da solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Samuel Canevari foi aprovado por
sete votos favoráveis e dois votos contrários das professoras Teresa e Viviane. Item 13. O Prof.
Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.046432/2019-11(Atividades
Complementares), do discente Valtenes Santos da Costa, passando a palavra para o Prof. Éder Mateus, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total, 212 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Em
votação, o parecer emitido pelo Prof. Éder foi aprovado por unanimidade. Item 14. O Prof. Sa-
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muel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.044646/2019-45 (Atividades
Complementares), do discente Marcelino Tenorio Neto. Embora o Prof. Aislan Leal, relator do processo, não estivesse presente, o referido enviou o seu parecer via e-mail. Ato contínuo, o senhor
presidente, lendo o parecer, relatou que o aluno computou, no total, 226 horas; assim, foi emitido
parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota
10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer
emitido pelo Prof. Aislan foi aprovado por unanimidade. Item 15. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.041976/2019-89 (Atividades Complementares), da
discente Roserlaine Rodrigues de Santana, passando a palavra para a Profª. Viviane de Jesus, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 247 horas; assim,
emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares,
com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Em votação, o
parecer emitido pela Profª. Viviane foi aprovado por unanimidade. Item 16. O prof. Samuel
Caneveri colocou em discussão a reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) no que concerne às referências bibliográficas das disciplinas de formação pedagógica, apresentando em tela a
proposta, observando que diferentemente da proposta enviada previamente, ele havia acrescentado
mais referências bibliográficas na disciplina Ensino de Matemática e Diversidade, uma vez que só
existia uma referência que tratava da parte de gestão. A prof. Teresa esclareceu que a gestão de que
tratava a ementa da referida disciplina era a gestão do ambiente na sala de aula, distintivamente das
referências que foram introduzidas, as quais tratam de gestão escolar. O prof. Samuel reconheceu
que não havia se atentado a isso, por ter feito a introdução pouco antes do início da reunião, e observou que a proposta votada seria a enviada preliminarmente, sem as referências adicionadas. Sem
mais discussões, foram postas em votação as referências bibliográficas das disciplinas de formação pedagógica sendo aprovadas por oito votos favoráveis e um voto contrário do prof. Alan
Almeida. Item 17. Ato contínuo, o senhor presidente pôs em apreciação a reformulação do Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) no tocante a implementação de atividades de extensão na estrutura curricular, CH de optativas, CH total do curso. Esclareceu que as cargas horárias são apreciadas de maneira conjunta, dada a inter-relação entre elas, sendo que alteração na carga horária total do curso
reflete no número de carga horária dedicada à extensão. Fazendo uma breve contextualização, ele
explicou que após a RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, do MEC, ficou instituído que, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular dos cursos de graduação devem ser dedicadas para as atividades de extensão; posto isso, a UFS tentou elaborar uma resolução para disciplinar a maneira que essa carga horária seria implementada, todavia não houve
consenso entre os centros acadêmicos para a elaboração da resolução. Dessarte, o DEAPE enviou
uma orientação para todos os coordenadores de curso norteando como deveria ser introduzida essa
carga horária de atividade de extensão: dividir a carga horária prática das disciplinas em atividades
em exercício e atividades de extensão, a qual não poderá passar de 8%(oito por cento) dos 10%(dez
por cento) determinado; a complementação da CH em atividades de extensão, na estrutura curricular do curso, será realizada através de atividades complementares optativos, por exemplo, SEMAC,
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UFS Comunidade, atividades de extensão promovidas pelo curso, etc. Dando continuidade, apresentou a proposta da subdivisão das atividades práticas em atividades em exercício e extensionistas,
em tela, que foi enviada a todos preliminarmente, elaborada juntamente com os docentes da área de
formação pedagógica. Exemplificando o que foi feito: disciplinas como Laboratório de Ensino de
Matemática que tem carga horária prática, 90h, sendo alocado 60h em atividades práticas de exercício e 30h em atividades de extensão. O prof. Éder observou que o que é considerado atividade de
extensão, pela resolução, são materiais produzidos em aula, por exemplo, planos de aulas. A prof.
Teresa retificou explanando que atividade de extensão, para resolução, é o produto fruto de uma atividade extensionista, ou seja, que envolva a comunidade. Continuando, o professor Samuel apresentou mais algumas disciplinas que terá a prática subdividida em atividades de extensão, explicitando
na ementa a atividade, totalizando 105h da aludida atividade nas disciplinas. Conforme os Estágios
II e III são 100% práticos, o que caracteriza a extensão, foi designado 80h dos referidos estágios
para atividades de extensão, totalizando 160h. Como a proposta para o curso está com uma carga
horária total de 3345h, e com essa subdivisão foi alocado 265h nas disciplinas do curso, o restante
necessário para contemplar os 10% exigidos foi distribuídos para as atividades complementares de
extensão. Sugeriu também que fosse aprovado 120h de disciplinas optativas, 200h de atividades
complementares, conforme a proposta em tela. A prof. Teresa observou a importância da mudança,
haja vista que os alunos terão mais contato com a comunidade e entrarão mais em atividades práticas. Sem mais discussões, a implementação de atividades de extensão na estrutura curricular,
CH de optativas, CH total do curso foi colocada em votação e aprovadas por oito votos favoráveis e um voto contrário do prof. Alan Almeida. Item 18. O prof. Alan demonstrou sua total
insatisfação à maneira a qual a reformulação do PPC vem acontecendo. Observou que, na sua concepção, propor as disciplinas teóricas para o final e adiantar as disciplinas de aplicação, como está
sendo proposto na reformulação, é prejudicial, pois no momento da aplicação ele terá um embasamento teórico superficial. O prof. Éder asseverou que as mudanças efetuadas têm o propósito, sem
dúvida, de melhorar o curso, tendo em conta que o momento que os discentes sentem mais dificuldade no curso são os períodos iniciais. O prof. Samuel explanou que para a finalização da reforma
do PPC falta a grade de disciplinas equivalentes, ou seja, as disciplinas de transição, a qual será elaborada uma proposta discutida com todos; posto isso, convidou os docentes para uma reunião informal no dia vinte e nove de agosto do corrente ano, a fim de dialogar acerca da proposta. Nada mais
havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao décimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove.
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7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 15/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 15 de agosto de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 17/08/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Apreciação da deliberação dos AD REFERENDUNS;
4. Apreciação do parecer emitido pelo prof. Aislan Leal Fontes sobre o pedido de
equivalência do discente José Santos Brito Júnior (Processo 23113.024118/201384);
5. Apreciação do parecer emitido pelo prof. Éder Mateus de Souza sobre o pedido
de equivalência do discente Luciana Andrade de Lima (Processo 23113.055007/2019-13);
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri sobre o processo
23113.054292/2019-47 (Quebra de Pré-requisito), do discente Danilo Francisco dos Santos;
7. Apresentação/apreciação do relatório analítico do desempenho acadêmico dos
estudantes do curso;
8. Oferta 2019.2;
9. Orientação acadêmica dos discentes do curso;
10. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Geronimo Carvalho Oliveira (representante discente), Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus Alegri, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Como convidado da
reunião participou o professor Murilo de Medeiros Sampaio. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da
Ata da 06a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019); 3. Apreciação da deliberação dos AD REFERENDUNS; 4. Apreciação do parecer emitido pelo prof.
Aislan Leal Fontes sobre o pedido de equivalência do discente José Santos Brito Júnior (Processo 23113.032508/2019-13); 5. Apreciação do parecer emitido pelo prof. Éder Mateus de
Souza sobre o pedido de equivalência do discente Luciana Andrade de Lima (Processo 23113.055007/2019-13); 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri sobre o
processo 23113.054292/2019-47 (Quebra de Pré-requisito), do discente Danilo Francisco dos
Santos; 7. Apresentação/apreciação do relatório analítico do desempenho acadêmico dos estudantes do curso; 8. Oferta 2019.2; 9. Orientação acadêmica dos discentes do curso; 10. O que
ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando
a inclusão do ponto “Apreciação do parecer emitido pela profa. Teresa Cristina Etcheverria sobre o
pedido de equivalência da discente Luciana Andrade de Lima (Processo 23113.058245/2019-72)”,
explicando que recebeu o processo eletrônico após o envio da convocação; solicitou ainda alteração
nos pontos 4 e 5 ficando com a seguinte redação respectivamente: “Apreciação do pareceres emitidos sobre o pedido de equivalência do discente José Santos Brito Júnior (Processo 23113.032508/2019-13)” e “Apreciação do pareceres emitidos sobre o pedido de equivalência do discente Luciana Andrade de Lima (Processo 23113.055007/2019-13)”, justificando que nos
autos do processo havia pareceres consultivos que precisavam ser homologados; em votação, os
conselheiros concordaram por unanimidade com a inclusão do ponto. Assim, a pauta passou a ser:
Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019); 3. Apreciação da deliberação dos AD REFERENDUNS; 4. Apreciação do
pareceres emitidos sobre o pedido de equivalência do discente José Santos Brito Júnior (Processo 23113.032508/2019-13); 5. Apreciação do pareceres emitidos sobre o pedido de equivalência da discente Luciana Andrade de Lima (Processo 23113.055007/2019-13); 6. Apreciação
do parecer emitido pela profa. Teresa Cristina Etcheverria sobre o pedido de equivalência da discente Luciana Andrade de Lima (Processo 23113.058245/2019-72); 7. Apreciação do
parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri sobre o processo 23113.054292/2019-47 (Quebra de
Pré-requisito), do discente Danilo Francisco dos Santos; 8. Apresentação/apreciação do relatório analítico do desempenho acadêmico dos estudantes do curso; 9. Oferta 2019.2; 10. Orientação acadêmica dos discentes do curso; 11. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari
informou que com a construção do refeitório surgiu a necessidade da abertura do processo licitatório para o fornecimento da alimentação. Diante disso, para evitar espera, os containers, anteriormente usados como salas de aula, foram reservados, a partir deste período, para a empresa vencedora do
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processo licitatório fornecer os alimentos aos discentes antes do fim das obras. Posto isso, os espaços para alocação das turmas tornaram-se ainda mais escassos e a direção do Campus solicitou o
LEPEM para alocar turma durante à noite, responsabilizando-se por eventuais danos. Diante da necessidade de celeridade, o senhor presidente liberou o LEPEM conforme pedido após conversar
com prof. Rafael, coordenador do local. Outro informe foi sobre as monitorias, as quais teremos garantidas para o próximo período para as disciplinas Cálculo I e Vetores; já para a monitoria de Fundamentos, há um possível problema, pois o monitor prestou vestibular novamente e sendo aprovado
ganhou uma nova matrícula, deixando dúvida se a bolsa será transladada para a nova matrícula ou
se será aberta uma nova seleção. O prof. Samuel informou que na segunda-feira e terça-feira desta
semana foi realizada a recepção dos calouros, onde na segunda foi realizada a recepção pela direção
do Campus; na terça a recepção foi conduzida pelo Curso, com dinâmicas e apresentações em geral,
finalizando com um coquetel organizado pelo prof. Éder, destacou ainda que foi enviando um email para os docentes informando o que seria feito e as despesas para serem repartidas com aqueles
que tiverem interesse em contribuir. Informou ainda que o período de inclusões foi previamente definido entre 10/10 e 16/10, contabilizando muitos pedidos, que posteriormente serão analisados e
selecionados levando em conta os critérios definidos na reformulação. Item 2. O senhor presidente
pôs em discussão a Ata da 06ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, o senhor presidente apresentou os oito ad referenduns que foram deliberados durante o recesso acadêmico, dado
que grande parte dos docentes estavam de férias, justificando, assim, a confecção destes documentos. Dando continuidade, o Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 23 de setembro de
2019, elaborado pelo prof. Murilo, chefe em exercício à época, pela aprovação do parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque sobre o pedido de quebra de pré-requisito feito
pela discente Francielle dos Santos em requerimento apresentado e anexado ao processo
23113.052847/2019-16, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito na atividade Estágio Supervisionado para Ensino de Matemática II. Não havendo discussão, em votação, o ad referendum
foi aprovado por unanimidade. (os professores Mateus Alegri e Alan Almeida chegaram à reunião.) Continuando, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação do ad referendum, de 23 de setembro de 2019, formulado pelo prof. Murilo, chefe em exercício na ocasião, pela aprovação do parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque sobre o pedido de quebra de prérequisito feito pela discente Heloisa Santana de Oliveira em requerimento apresentado e anexado ao
processo 23113.052841/2019-49, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito na atividade Estágio Supervisionado para Ensino de Matemática II. Após explanações, o ad referendum foi encaminhado para votação e aprovado por 8 votos favoráveis e 3 votos contrários (Alan,
Mateus(discente), Aislan). Dando sequência, o Presidente iniciou a apreciação do ad referendum,
de 20 de setembro de 2019, gerado pelo prof. Murilo, chefe em exercício à época, pela aprovação
do parecer desfavorável emitido pelo Prof. Dr. Alan Almeida Santos sobre o pedido de quebra de
pré-requisito feito pela discente Daniela Santana Santos em requerimento apresentado e anexado ao
processo 23113.052023/2019-46, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito da disciplina
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Variáveis Complexas. Não havendo discussão, em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação do ad referendum, de
23 de setembro de 2019, feito pelo prof. Murilo, chefe em exercício à época, pela aprovação do parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque sobre o pedido de quebra de prérequisito feito pela discente Juliana de Santana Santos em requerimento apresentado e anexado ao
processo 23113.051544/2019-86, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito na atividade Estágio Supervisionado para Ensino de Matemática II. Após explanações, o ad referendum foi encaminhado para votação e aprovado por 8 votos favoráveis e 3 votos contrários (Alan,
Mateus(discente), Aislan). Em sequência, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação do ad
referendum, de 23 de setembro de 2019, feito pelo prof. Murilo, chefe em exercício à época, pela
aprovação do parecer favorável emitido pelo Prof. Dr. Alejandro Caicedo Roque sobre o pedido de
quebra de pré-requisito feito pela discente Viviane dos Santos Pinheiro em requerimento apresentado e anexado ao processo 23113.052854/2019-18, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito
na atividade Estágio Supervisionado para Ensino de Matemática II. Após explanações, o ad referendum foi encaminhado para votação e aprovado por 9 votos favoráveis e 2 votos contrários
(Alan Almeida e Aislan Leal). Logo em seguida, o Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 20 de setembro de 2019, desenvolvido pelo prof. Murilo, chefe em exercício à época, pela
aprovação do parecer desfavorável emitido pelo Prof. Dr. Alan Almeida Santos sobre o pedido de
quebra de pré-requisito feito pela discente Amanda Batista dos Santos em requerimento apresentado e anexado ao processo 23113.052020/2019-11, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito
da disciplina Variáveis Complexas . Não havendo discussão, em votação, o ad referendum foi
aprovado por unanimidade. Seguidamente, o Presidente iniciou a apreciação do ad referendum,
de 20 de setembro de 2019, feito pelo prof. Murilo, chefe em exercício à época, pela aprovação do
parecer desfavorável emitido pelo Prof. Dr. Alan Almeida Santos sobre o pedido de quebra de prérequisito feito pela discente Luana de Jesus Santos Santana em requerimento apresentado e anexado
ao processo 23113.051272/2019-14, onde a discente solicita a quebra de pré-requisito da disciplina
Variáveis Complexas. Não havendo discussão, em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade. Continuando, o Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, confeccionado
por ele mesmo, em 05 de setembro de 2019, pela aprovação do parecer desfavorável emitido pelo
Prof. Éder Mateus de Souza sobre o pedido de prorrogação do prazo de conclusão de curso feito
pelo discente José Leondes de Menezes Junior em requerimento apresentado e anexado ao processo
23113.046981/2019-88. Não havendo discussão, em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade. Item 4. Em seguida, o presidente deu início à apreciação dos pareceres relativos ao
processo 23113.032508/2019-13 (Equivalência de disciplinas), do discente José Santos Brito Júnior. Ainda com a palavra, o prof. Samuel Canevari explicou que alguns processos de equivalência de
alunos do DMAI são encaminhados para que outros departamentos analisem as equivalências, pois
as disciplinas solicitadas não são ofertadas por este curso, a saber, Introdução à Metodologia Científica, dessa forma necessitam de homologação do colegiado. Na sequência, passou a palavra para o
Prof. Aislan Leal. Com a palavra, o professor explicou que o aluno cursou a disciplina Métodos Es-
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tatísticos na Universidade Tiradentes e pediu equivalência para a disciplina Introdução à Estatística. Considerando a ementa/programa da disciplina cursada, o Prof. Aislan emitiu parecer favorável
ao deferimento da equivalência requerida. Após discussões, os pareceres favoráveis emitidos pelo
DEDI e pelo prof. Aislan foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Item 5.
Posteriormente, o presidente deu início à apreciação dos pareceres relativos ao processo
23113.055007/2019-13 (Equivalência de disciplinas), do discente Luciana Andrade de Lima. Ainda
com a palavra, o prof. Samuel Canevari informou que o processo foi encaminhado para o DEDI solicitando parecer consultivo acerca das disciplinas ofertadas por eles. Após retorno, faz-se necessária a homologação por este colegiado de dois pareceres enviados pelo departamento citado. Na
sequência, passou a palavra para o Prof. Éder Mateus. Com a palavra, o professor explicou que a
aluna cursou as disciplinas pleiteadas há 10 anos e após consultar o histórico da discente notou que
a referida tem uma certa dificuldade em disciplinas que envolvam cálculo. Ante o exposto pelas disciplinas solicitadas ao DMAI serem disciplinas basilares, seu parecer foi DESFAVORÁVEL. Após
discussões, os pareceres favoráveis emitidos pelo DEDI e o parecer desfavorável emitido pelo
prof. Éder foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Item 6. Em seguida, o
prof. Samuel Canevari apresentou o processo 23113.058245/2019-72(Equivalência de disciplinas),
da discente Luciana Andrade de Lima, passando a palavra para o Profa. Teresa Cristina, relatora do
processo. Com a palavra, a docente relatou que por falta de tempo hábil, já que o processo havia
chegado no dia anterior, sugeriu que o processo fosse analisado no presente momento. Após análises, a profa. Teresa considerando que a disciplina Contabilidade Geral I não consta como disciplina optativa, foi de parecer desfavorável ao aceite da equivalência da mesma como disciplina optativa para o referido Curso; quanto à solicitação de equivalência das atividades de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III, levando em consideração o Histórico Escolar da discente que comprova que a mesma as cursou com
aprovação em 2010.1 e 2013.1, respectivamente, indicando que ainda não ultrapassou o tempo de
10 anos, conforme solicitado nas Normas Acadêmicas da UFS, foi de parecer favorável ao aceite da
equivalência Em votação, o parecer emitido pela Profa. Teresa Cristina foi aprovado por unanimidade. Item 7. Incontinenti, o presidente apresentou o processo 23113.054292/2019-47(quebra
de pré-requisito), onde o discente solicita a quebra do pré-requisito Matemática para Ensino Fundamental da atividade Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, analisado pelo Prof. Mateus Alegri, passando a palavra para o referido. Com a palavra, o docente relatou que compulsando
os autos e levando em consideração o histórico do aluno, seu parecer foi FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Mateus Alegri foi aprovado por 8 votos favoráveis e 3 votos contrários (Alan, Mateus(discente), Aislan). Item 8. O Presidente pôs em discussão a análise do desempenho dos discentes do curso no semestre 2019.1, explicando que fez um levantamento da eficiência obtida pelos estudantes do curso de Matemática após a consolidação das
turmas pelos docentes. Inicialmente ele apresentou uma planilha constando os cancelamentos realizados em 2019.1, um total de oito discentes, destacando que a maioria das matrículas canceladas tinha integralização acima de 90%; dando continuidade apresentou o total de discentes formandos no
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semestre, sete. Posteriormente, apresentou uma planilha com os resultados nas disciplinas ofertas
pelo DMAI destacando que dessas, somente as disciplinas de Cálculo I e Fundamentos de Matemática por não atingirem um índice de sucesso de pelo menos 30%; no entanto, salientou que o Sucesso Real, definido por ele como índice de sucesso dos alunos que vão até o final da disciplina, somente a disciplina Fundamentos de Matemática fica abaixo de 30%. O prof. Alan Almeida indagou
se a planilha apresentada pelo professor Samuel seria enviada para algum outro órgão da UFS. O
prof. Samuel respondeu que a planilha será enviada para a PROGRAD. Após a resposta, o prof.
Alan Almeida sugeriu que o prof. Samuel alterasse o nome do índice de “Sucesso Real” para “Sucesso Relativo”. O prof. Samuel acatou a sugestão. Ato contínuo, o presidente apresentou a planilha
com os resultados das turmas dos discentes vinculados ao DMAI, salientando que a turma 01 da
disciplina Cálculo II, oferta para o DFCI, a qual não teve nenhum discente da matemática aprovado,
pois os cinco discentes matriculados reprovaram por média e falta. No mais, apenas Fundamentos
de Matemática e Física A os discentes do DMAI ficaram com sucesso abaixo dos 30%. Em sequência, ele expôs uma planilha geral de discentes do Campus com os 580 alunos matriculados em pelo
uma disciplina do DMAI, em 2019.1, onde 249 discentes não cursaram nenhuma disciplina, sendo
discentes reprovados por média e falta ou que trancaram; 168 foram aprovados em todas as disciplinas matriculadas; 61 foram reprovados em todas as disciplinas matriculadas. Continuando, ele apresentou uma planilha com os 143 alunos vinculados ao curso e que, em 2019.1, 28 discentes não cursaram nenhuma disciplina, sendo discentes reprovados por média e falta ou que trancaram; 37 foram aprovados em todas as disciplinas matriculadas; 6 foram reprovados em todas as disciplinas
matriculadas. Por fim, apresentou uma planilha com desempenho dos calouros de 2018.2 no período 2019.1 com uma melhora significativa de boa parte dos alunos que reprovados em 100% das disciplinas em 2018.2, passaram em pelo menos 50% das disciplinas matriculadas em 2019.1. Após
explanações, o prof. Samuel Canevari abriu o ponto para discussões. Não havendo. Em votação,
relatório analítico do desempenho acadêmico dos estudantes do curso foi aprovado por unanimidade. Item 9. Logo depois, o presidente, antes de iniciar a apreciação do ponto, apresentou, em
tela, a quantidade de alunos matriculados nas disciplinas ofertadas em 2019.2, sinalizando que há a
possibilidade das disciplinas com número abaixo de 5 matriculados serem canceladas em consonância com as normas acadêmicas para abertura de turmas com mais demandas. Ante o exposto o prof.
Samuel Caneravi relatou acerca do pedido de abertura de turma regular de Análise na Reta feito por
alguns discentes, bem como pedidos de abertura de ensino individual das disciplinas Análise na
Reta, Matemática Financeira e Matemática para Ensino Médio I. Diante do pedido de abertura de
turma regular o prof. Samuel Caneravi, após analisar o histórico das discentes, vislumbrou que a
maioria das discentes atendem os pré-requisitos para solicitar Aproveitamento de Estudos (AE);
deste modo sugeriu que o pedido de abertura de turma regular fosse negado, e concedido turma de
ensino individual às discentes que não atendem os requisitos para requerer AE, criando uma banca
responsável pela AE composta, também, pelo professor responsável pela turma de ensino individual. Em votação, o indeferimento da abertura de turma regular de Análise na Reta foi aprovado por sete votos favoráveis e 4 votos contrários. Na sequência, o prof. Samuel Canevari pôs em
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apreciação a abertura de turma de ensino individual para as discentes Lana Thais Santos Silva, Karen Evellyn Santos Rocha e Tatiane de Jesus Santos Passos, fundamentado nas razões supracitadas.
Em votação, abertura de turma de ensino individual de Análise na Reta para as referidas discentes foi aprovado por dez votos favoráveis e um voto contrário (prof. Alan). Logo após, pôs
em discussão o pedido dos estudantes Airton, Bruna e Amanda para ofertar ensino individual do
componente curricular Matemática Financeira. Por oportuno, sugeriu que fosse aberta turma de ensino individual para Airton e Bruna, tendo em vista que os referidos são formandos e há dois pedidos idênticos que serão apreciados na reunião do conselho de discentes do DCCI, que são formandos. Após discussão, o Presidente pôs em votação a abertura de turma de ensino individual
deste componente para Bruna e Airton neste semestre, negando para Amanda. Aprovado,
com um voto contrário do professor Alan Almeida(prof. Alan saiu do recinto) . Por fim, pôs em
discussão a oferta de turma de ensino individual da disciplina Matemática para Ensino Médio I, solicitada pela discente Daniela, justificado pelo choque dos horários das disciplinas matriculadas e a
turma regular da disciplina pleiteada ofertada. Sem mais discussão, o Presidente pôs em votação a
abertura de turma de ensino individual do componente Matemática para Ensino Médio I para
a discente Daniela. Aprovado por unanimidade. (prof. Alan retornou ao recinto) Item 10. O senhor presidente deu início à discussão acerca da orientação acadêmica dos discentes do curso no tocante ao módulo disponibilizado pelo SIGAA para realizar a ação. Ademais, fez uma breve apresentação do módulo, o qual dá uma oportunidade dos docentes terem uma maior proximidade com a
vida acadêmica dos discentes cadastrados como seus orientandos; possuindo acesso ao histórico,
autorizar trancamento, atestado de matrícula, entre outras funções. Após explanações, o senhor presidente sugeriu como proposta que a discussão fosse levada à reunião do conselho departamental a
fim de distribuir a totalidade de alunos vinculados ao DMAI para o docentes deste departamento,
proporcionando um melhor aproveitamento. Em votação, a proposição da distribuição para todos os docentes recomendada por este colegiado para posterior discussão em reunião departamental foi aprovado por unanimidade. Item 11. O prof. Samuel Canevari destacou que o PPC
está em sua fase final, faltando somente as normas de Estágio, TCC e Atividades Complementares,
ressaltando que as propostas já estão sendo elaboradas; por oportuno, salientou que com a conclusão das normas citadas cabe iniciar desenvolvimento do texto do PPC para finalização. Em face do
exposto, convidou os docentes para uma reunião informal a ser realizada no dia 31 do vigente mês.
Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao décimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove.
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8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 19/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 19 de novembro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 21/11/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Discussão/Apreciação das Normas de Atividades Complementares;
4. Discussão/Apreciação das Normas de Trabalho de Conclusão de Curso;
5. Discussão/Apreciação das Normas de Estágios;
6. Discussão sobre a construção do documento PPC;
7. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus Nunes Cruz (representante discente), Teresa Cristina Etcheverria e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, sem justificativa, Mateus Alegri, Geronimo Carvalho Oliveira (representante discente). Ausentes, com justificativa, Alejandro Caicedo Roque (atestado médico). Como convidado da reunião participaram os professores Fabio Lima Santos e Ricardo Benito Nicasso. Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata
da 07a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019); 3. Discussão/Apreciação das Normas de Atividades Complementares; 4. Discussão/Apreciação das Normas de Trabalho de Conclusão de Curso; 5. Discussão/Apreciação das Normas de Estágios; 6. Discussão
sobre a construção do documento PPC; 7. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu
início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias à mesma, prosseguiu com
os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que foi definido por ele como data limite o
dia 29 de novembro do corrente ano para que os docentes submetam o PAD no sistema. Outro informe foi acerca da solicitação feita pelo MEC junto à PROGRAD pedindo todos os PPC's vigentes
na UFS; diante do pedido, a PROGRAD enviou memorando, no dia 04/11, para todos os departamentos solicitando o envio até o dia 06/11. Informou ainda com relação à distribuição da orientação
acadêmica, decidida na reunião anterior, ficando da seguinte maneira: os professores Alan Almeida,
Aislan Leal, Murilo Samapaio e Wagner Ferreira ficaram cada um com 11 orientandos; Os professores Mateus Alegri, Fabio Lima, Viviane de Jesus, Ricardo, Éder Mateus, Alejandro Caicedo Samuel Brito e Ricardo Nicasso ficaram cada um com 12 orientandos; o professor Samuel Canevari
ficou com 16 orientandos; a professora Teresa Cristina ficou com 23 orientandos; o professor Rafael Almeida ficou com 19 orientandos. Ademais, informou que todos receberam um e-mail da direção do Campus a respeito da comissão que se pretende compor, para elaboração de estudos de regularização de ingresso dos calouros no Campus, passando do segundo para o primeiro semestre letivo; destacando que a iniciativa foi tomada após discussão ocorrida na reunião de conselho de centro. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 07ª Reunião Ordinária do Colegiado de
2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item
3. Em seguida, o senhor presidente pôs em discussão as normas de atividades complementares,
apresentando a norma em tela, salientando que tanto esta como as demais normas apreciadas nesta
reunião foram enviadas a todos preliminarmente; em seguida, questionou se algum conselheiro gostaria de sugerir alguma alteração. Como não houve manifestação, ele apresentou a sugestão do professor Alejandro, que está afastado (atestado médico), solicitando a supressão da palavra SEMAC
no inciso I, art. 7; contudo, o senhor presidente destacou que essa previsão da SEMAC positivada é
uma orientação da PROGRAD. Sem mais discussão, em votação as normas de atividades complementares foram aprovadas. Com voto contrário do prof. Alan. Item 4. Ato contínuo, o presidente deu início à apreciação das normas de trabalho de conclusão de curso. A professora Viviane
sugeriu algumas correções ortográfica e sugeriu a alteração no inciso II, art. 5, substituindo as palavras “estágio” e “estagiário” por “atividade” e “orientando”, respectivamente. O prof. Alejandro
também sugeriu algumas correções ortográficas e para melhor compreensão do texto. Não havendo
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mais discussão, as normas de trabalho de conclusão de curso, com as alterações sugeridas, foram colocadas em votação e aprovadas. Com votos contrários dos professores Alan e Aislan.
Item 5. Posteriormente, o presidente deu início à apreciação das normas de estágios, franqueando a
palavra à prof. Teresa, que trabalhou diretamente na elaboração. A professora Teresa explanou, brevemente, acerca da estrutura da norma, os objetivos, o que havia mudado com relação à anterior ,
entre outras coisas. A professora Joelma indagou acerca das subdivisões trazidas nos art. 13, tendo
em vista que tudo ali, na concepção dela, é docência. A professora Teresa respondeu que compreende a colocação da professora Joelma que tudo ali consiste na prática docente, todavia as subdivisões
foram criadas, dado que cada etapa é desenvolvida uma atividade diferente, a fim de não ocasionar
mais erros na interpretação a professora Teresa sugeriu que no caput do artigo fosse inserido o termo “prática docente” no lugar de “regência”. Na sequência, o prof. Alan, com base no inciso III,
art. 5 questionou quem seriam os professores aptos para orientarem estágio, já que o atual texto deixa a interpretação vaga. O professor Samuel respondeu que, no seu entendimento, todos seriam aptos já que são professores da licenciatura. Após discussões, foi sugerido alteração no inciso II, art.
5, para que o coordenador de estágio do curso tenha formação específica (mestrado/doutorado) na
área de educação matemática. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. De modo
contínuo, após discussões, três propostas foram levantadas para o orientador pedagógico de
estágio(inciso III, art. 5): (1) formação específica, tal qual o coordenador de estágio do curso; (2)
manutenção do texto; (3) deixar sem restrição, aberto para qualquer docente interessado. Em votação, a proposta (1) obteve um voto, a proposta (2) obteve quatro votos, e a proposta (3) obteve três
votos; deste modo, fica mantido o texto inicial do inciso. Na sequência, o prof. Alan questionou
quanto seria o percentual da carga horária atribuída ao docente por cada orientando. A prof. Teresa
informou que buscou vários departamentos em São Cristóvão para obter essa informação; no entanto, foi informada que o docente apenas precisava ter CH menor que o discente. Após debates, o
prof. Alan, a fim de deixar esta norma em consonância com a resolução específica da UFS que disciplina o estágio, sugeriu que fosse incluído um dispositivo no art. 8, com a seguinte redação: “para
efeito de oferta, a carga horária docente atribuída ao professor orientador será de 2 créditos.”. Em
votação, a proposta de inclusão foi aprovada. Com voto contrário da profª. Teresa. Ato contínuo, o presidente pôs em votação as normas de estágio após todas as alterações, sendo aprovada. Com voto contrário da profª. Teresa. Item 6. Em seguida, o prof. Samuel Canevari pôs em
discussão a construção do documento PPC, explicando que, para ser enviado ao setor responsável,
falta apenas a construção da parte textual, divididas em Contextualização da Instituição, Histórico
do Curso, Realidade Regional e Mercado de Trabalho, entre outras seções. Diante da necessidade, o
prof. Samuel Canevari destacou que realizou reuniões informais convidando a todos os docentes,
com isso, na última reunião, os professores Samuel Canevari, Teresa Cristina, Marta Elid, Fábio
Lima, Éder Mateus, Ricardo Nicasso, Samuel Brito e Mateus Alegri se disponibilizaram e realizaram, entre eles, a divisão das seções para a construção do texto. Após explanação, a professora Viviane manifestou interesse em colaborar. Por oportuno, ressaltou que pretende apreciá-lo e enviá-lo
em dezembro, haja vista que o prazo limite é 22 de dezembro. Item 7. Não houve manifestações
neste ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a pre-
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sente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois mil e
dezenove.
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9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 03/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 03 de dezembro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 05/12/2019 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus sobre o processo
23113.058615/2019-71 (Atividades complementares), da discente Bruna Mariana Oliveira
da Silva;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o processo
23113.061827/2019-36 (Atividades complementares), da discente Vianny Lima Santos;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.058643/2019-99 (Atividades complementares), da discente Karine Barreto Peixoto;
6. Apreciação do parecer consultivo emitido pela Profª. Marilene Santos(DEDI)
sobre o processo 23113.058602/2019-01 (Equivalência de Disciplinas), do discente
Cleverton Eugenio do Carmo;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.064142/2019-41 (Equivalência de Disciplinas), da discente Gicélia Maria de Oliveira
Santos Santana;
8. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de
Itabaiana (Memorando no 118/2019/DFCI);
9. Oferta 2020.1;
10. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso - 05/12

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 09a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Oferta 2020.1.
Data: 05/12/2019
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Local: Sala de Reuniões do DMAI

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Joelma Carvalho Vilar (DEDI), Mateus Alegri, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (representante discente
suplente) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Ausentes, sem justificativa, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Geronimo Carvalho Oliveira (representante discente). Como convidado da
reunião participaram os professores Rafael Neves Almeida (suplente) e José Gerivaldo dos Santos
Duque (DFCI). Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019); 3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane de
Jesus sobre o processo 23113.058615/2019-71 (Atividades complementares), da discente Bruna
Mariana Oliveira da Silva; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o
processo 23113.061827/2019-36 (Atividades complementares), da discente Vianny Lima Santos; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.058643/2019-99 (Atividades complementares), da discente Karine Barreto Peixoto; 6.
Apreciação do parecer consultivo emitido pela Profª. Marilene Santos(DEDI) sobre o processo
23113.058602/2019-01 (Equivalência de Disciplinas), do discente Cleverton Eugenio do Carmo; 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.064142/2019-41 (Equivalência de Disciplinas), da discente Gicélia Maria de Oliveira
Santos Santana; 8. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física
de Itabaiana (Memorando nº 118/2019/DFCI); 9. Oferta 2020.1; 10. O que ocorrer. Havendo
quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão, o professor Alejandro solicitou a supressão do item 7, justificando que na solicitação da discente ela ultrapassa o limite de 8%
de disciplinas eletivas definidos pelas normas acadêmicas, diante disso entrou em contato com a
discente para que ela escolhesse as disciplinas, no entanto ainda não houve manifestação por parte
da discente; ainda com a palavra, ele solicitou a inclusão do ponto de pauta “Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.031044/2019-28 (Atividades complementares), do discente Airton Santos Alves”, justificando que o discente solicitou a integralização
em maio, todavia não havia o número de carga horária necessário, diante disso, esta semana, o discente fez a inserção das horas restantes no processo; Ademais o senhor presidente requereu que o
item 8 fosse transladado para o item 3 e, por conseguinte, o demais itens fossem transladados para
um número abaixo, justificado pela presença do prof. Gerivaldo; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade as alterações. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019); 3.
Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Física de Itabaiana (Memorando nº 118/2019/DFCI); 4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Viviane de Jesus
sobre o processo 23113.058615/2019-71 (Atividades complementares), da discente Bruna Mariana Oliveira da Silva; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o
processo 23113.061827/2019-36 (Atividades complementares), da discente Vianny Lima Santos; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal sobre o processo
23113.058643/2019-99 (Atividades complementares), da discente Karine Barreto Peixoto; 7.
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Apreciação do parecer consultivo emitido pela Profª. Marilene Santos(DEDI) sobre o processo
23113.058602/2019-01 (Equivalência de Disciplinas), do discente Cleverton Eugenio do Carmo; 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.031044/2019-28 (Atividades complementares), do discente Airton Santos Alves; 9. Oferta 2020.1; 10. O que ocorrer. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que na última sexta-feira, 29/11, foram aprovadas duas resoluções no CONEPE, uma delas regulamenta as disciplinas de
tópicos que não mais precisam estar descritas no PPC, necessitando apenas da aprovação do colegiado; a outra resolução versa sobre a quebra de pré-requisito, a qual, inicialmente, era analisada pelo
DAA se o discente atendia os requisitos para pedir ou não, tendo em vista que o discente, por meio
desta modalidade, não pode acabar o curso antes do tempo previsto de curso, agora com a nova resolução ficará a cargo do colegiado de curso avaliar. Outro informe foi acerca do memorando enviado para todos os professores sobre uma oficina que está sendo oferecida denominada “Método
300”, que visa discutir sobre a retenção de alunos e soluções para esses problemas. Informou ainda
que hoje, 05, é o último dia para o trancamento de disciplina, e que, conforme conhecido, todos os
professores estão com orientandos cadastrados no sistema; diante disso, solicitou que os docentes
entrem no sistema, a fim de fazer as devidas orientações. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 08ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor Presidente pôs em discussão a
solicitação de anuência da oferta de disciplinas feita pelo Departamento de Física de Itabaiana
(DFCI) através do Memorando no 118/2019/DFCI. Ele, fazendo uma breve contextualização, explicou que o departamento de física decidiu incluir a disciplina Introdução ao Cálculo na grade curricular no novo PPC: MATIXXX – Introdução ao Cálculo. CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 60
C.H. Prática: 00 Pré-requisito: - Ementa: Números reais e a reta numérica, equações e Inequações
polinomiais de 1º e 2º grau. O conceito de função, Funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas, funções monótonas, composição de funções, inversibilidade de uma função real de uma variável real,
restrição de funções. Funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas, funções trigonométricas. Gráficos. Isto posto, as disciplinas Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial
em Várias Variáveis e Cálculo Integral em Várias Variáveis precisam de nova anuência deste departamento, pois foram transladadas para o período subsequente, ficando da seguinte maneira: MATIXXXX - Cálculo Diferencial - CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 60 C.H. Prática: 00 Prérequisito: - Ementa: Funções reais de uma variável real. Limite e continuidade. Derivada. Aplicações da derivada. Oferta: segundo período, semestre ímpar. Equivalência: -. MATIXXXX - Cálculo Integral - CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 60 C.H. Prática: 00 Pré-requisito: Cálculo Diferencial (PRO). Ementa: Integral indefinida. Mudança de variável e integração por partes. Substituições trigonométricas. Frações Parciais. Integral de Riemann e o Teorema Fundamental do Cálculo.
Aplicações da integral. Integrais Impróprias. Oferta: terceiro período, semestre par. Equivalência: -.
MATIXXXX - Cálculo Diferencial em Várias Variáveis - CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica:
60 C.H. Prática: 00 Pré-requisito: MATI0020 (PRO) e Cálculo Integral (PRO). Ementa: Curvas no
plano: reta tangente, área e comprimento de arco. Coordenadas polares. Curvas no espaço: limite,
continuidade, derivada e integral. Curvatura. Funções reais de várias variáveis reais: limite, conti-
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nuidade e cálculo diferencial. Teorema da função implícita. Multiplicador de Lagrange. Oferta:
quarto período, semestre ímpar. Equivalência: -. MATIXXXX - Cálculo Integral em Várias Variáveis - CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 60 C.H. Prática: 00 Pré-requisito: Cálculo Diferencial
em Várias Variáveis (PRO). Ementa:Integrais duplas e triplas. Integrais sobre curvas e superfícies.
Operadores diferenciais clássicos. Teoremas de Green, Gauss e Stokes. Oferta: quinto período, semestre par. Equivalência: -. Além disso, foi informado ainda que a disciplina Cálculo Numérico foi
retirada por eles do novo PPC, para que não aumentasse o número carga horária de oferta pelo
DMAI. O prof. Gerivaldo (DFCI) ratificou todo o exposto. Após explanação, o Presidente pôs em
votação a oferta do componente obrigatório Introdução ao Cálculo para o curso de Física Licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho da forma como foi apresentado acima. Aprovado por sete votos favoráveis e três votos contrários. O prof. Aislan justificou seu voto relatando que quando foi para incluir a referida disciplina no PPC da matemática ele também foi contrário,
diante disso repetiu o voto. Já o prof. Alan exprimiu que a motivação pelo voto contrário é a não
concordância com a oferta de uma disciplina com conteúdos do ensino médio. Dando continuidade,
o senhor presidente colocou em votação os componentes obrigatórios Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial em Várias Variáveis e Cálculo Integral em Várias Variáveis
para o curso de Física Licenciatura do Campus Prof. Alberto Carvalho da forma como foram
apresentados acima. Aprovado por nove votos favoráveis e um voto contrário. Item 4. O Prof.
Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.058615/2019-71 (Atividades
Complementares), da discente Bruna Mariana Oliveira da Silva, passando a palavra para a Profª.
Viviane, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 228
horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado.
Em votação, o parecer emitido pela Profª. Viviane de Jesus foi aprovado por unanimidade.
Item 5.
Ato contínuo, o presidente deu início à apreciação do parecer do processo
23113.061827/2019-36 (Atividades Complementares), da discente Vianny Lima Santos. Ainda com
a palavra, o docente fez a leitura do parecer relatando que a aluna computou, no total, 214 horas; assim, emitiu-se parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Posto em
votação, o parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida foi aprovado por unanimidade. Item 6.
Posteriormente, o presidente deu início à apreciação do parecer do processo 23113.058643/2019-99
(Atividades Complementares), da discente Karine Barreto Peixoto, passando a palavra para o Prof.
Aislan Leal, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna computou, no total,
249 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades
complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Posto em votação, o parecer emitido pelo Prof. Aislan Leal foi aprovado por unanimidade.
Item 7. Em seguida, o presidente deu início à apreciação do parecer consultivo relativo ao processo
23113.058602/2019-01 (Equivalência de disciplinas), por meio do qual o discente Cleverton Eugenio do Carmo solicita equivalência da disciplina Política da Educação no Brasil com EDUI0059 –
Educação Brasileira como eletiva. Ao analisar o processo, a profª Marilene deliberou, em seu pare-
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cer, pelo deferimento do pleito do aluno. Sem discussões, o parecer favorável foi encaminhado
para votação e aprovado por unanimidade. 8. Dando continuidade, o presidente deu início à
apreciação do parecer do processo 23113.031044/2019-28 (Atividades Complementares), do discente Airton Santos Alves, franqueando a palavra ao Prof. Alejandro Caicedo, relator do processo.
Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total, 231 horas; assim, emitiu parecer
favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e
100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Posto em votação, o parecer
emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo foi aprovado por unanimidade. Item 9. Ato contínuo, o
Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a apreciação da oferta 2020.1, explicando que, além das
disciplinas obrigatórias do período (Cálculo II, Matemática Financeira, Introdução à Estatística,
Cálculo Numérico, Análise na Reta, História da Matemática, Matemática para o Ensino Fundamental, Novas Tecnologias e o Ensino de Matemática, Libras, Laboratório de Física A, Física A, Introdução à Psicologia da Aprendizagem, Estruturas Algébricas II, Matemática para o Ensino Médio II,
Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática I e Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática III), propôs, para os retidos, a oferta dos componentes Cálculo I – 2 turmas, Vetores e Geometria Analítica – 2 turmas e Fundamentos de Matemáticas. Além disso, ele recebeu duas propostas
de docentes para a oferta de disciplinas optativas Introdução à Teoria do Números (prof. Samuel
Brito) e Tópicos da Teoria Antropológica da Didática (prof. Ricardo); nesta última o professor Canevari salientou que seria adotado o disposto na resolução aprovada no CONEPE, conforme citado
no item 1, sendo aprovada e criada nesta reunião do sequente modo: MATIXXXX - Introdução à
Teoria Antropológica do Didático – C.R.: 4 C.H. total: 60 C.H. Teórica: 60. C.H. Prática: 00 Pré-requisito: -. Ementa: Tópicos da Teoria Antropológica do Didático. Aplicações para conteúdos
dos Ensinos Fundamental II e Médio. - Equivalência: -. O prof. Samuel Canevari destacou ainda
que, após levantamento, não serão ofertadas disciplinas para os formandos, visto que a demanda
pode ser atendida com a oferta de turma de ensino individual. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta 2020.1, bem como a criação da disciplina Tópicos da Teoria
Antropológica da Didática, conforme discriminados acima. Aprovado. O prof. Alan votou
contra. Item 10. Não houve manifestações neste ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, eu,
Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quinto dia do mês
de dezembro de dois mil e dezenove.
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1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 04/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 04 de janeiro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 06/02/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de Reuniões do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para
tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 12a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Homologação do resultado do processo seletivo para afastamento docente para pósgraduação Stricto Sensu – Edital 01/2019/DMAI;
4. Discussão/Apreciação sobre o pedido de afastamento, para pós-doutorado, do Prof.
Aislan Leal Fontes;
5. Concurso para professor substituto;
6. Eleição para composição do colegiado do curso pelo biênio 2020-2022;
7. Indicação de coordenador de área do PIBID/CAPES;
8. Indicação de docente orientador do Programa de Residência Pedagógica/CAPES;
9. Apreciação do afastamento do país da profª. Marta Élid Amorim Mateus para
realização de visita técnica ao Departamento de Didática da Matemática - Universidad
de Granada, no período de 13 a 26 de maio de 2020.
10. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Éder Mateus de Souza
Chefe em exercício do Departamento de Matemática – DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 06/02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição para composição do colegiado do curso pelo biênio 2020-2022.
Data: 06/02/2020
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de
Medeiros Sampaio, Rafael dos Santos (Representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo
Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa
(Representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 12º Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019);
3. Homologação do resultado do processo seletivo para afastamento docente para pósgraduação Stricto Sensu – Edital 01/2019/DMAI; 4. Discussão/Apreciação sobre o pedido de
afastamento, para pós-doutorado, do Prof. Aislan Leal Fontes; 5. Concurso para professor
substituto; 6. Eleição para composição do colegiado do curso pelo biênio 2020-2022; 7. Indicação de coordenador de área do PIBID/CAPES; 8. Indicação de docente orientador do Programa de Residência Pedagógica/CAPES; 9. Apreciação do afastamento do país da profª.
Marta Élid Amorim Mateus para realização de visita técnica ao Departamento de Didática da
Matemática - Universidad de Granada, no período de 13 a 26 de maio de 2020. 10. O que ocorrer.Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e solicitando a
inclusão do ponto “Apreciação da atualização do Programa de Atividade Docente (PAD) 2019.2 da
Profa. Marta Élid”; em votação, os conselheiros por unanimidade aprovaram a inclusão do ponto.
Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 12º Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2019); 3. Homologação do resultado do processo seletivo para afastamento docente para pós-graduação Stricto Sensu – Edital 01/2019/DMAI; 4. Discussão/Apreciação sobre o pedido de afastamento, para pós-doutorado, do Prof. Aislan Leal Fontes; 5. Concurso para professor substituto; 6. Eleição para composição do colegiado do curso
pelo biênio 2020-2022; 7. Indicação de coordenador de área do PIBID/CAPES; 8. Indicação
de docente orientador do Programa de Residência Pedagógica/CAPES; 9. Apreciação do afastamento do país da profª. Marta Élid Amorim Mateus para realização de visita técnica ao Departamento de Didática da Matemática - Universidad de Granada, no período de 13 a 26 de
maio de 2020. 10. Apreciação da atualização do Programa de Atividade Docente (PAD) 2019.2
da Profa. Marta Élid. 11. O que ocorrer.Item 1.O Prof. Samuel Canevari informou que, devido
ao retorno da profa. Marta do pós-doutorado e o encerramento do contrato do prof. substituto Emerson no dia 31/01/2020, o contrato do referido professor não será mais renovado; sendo renovado
apenas o contrato da profa. Jussara, que ocupa a vaga da profa. Karly. Informou ainda que, no dia
20/12/2019, o MEC aprovou uma nova Diretriz Curricular Nacional, RESOLUÇÃO Nº 2/CNE; por
conseguinte, o colegiado irá analisar a resolução a fim de adequar o PPC a esta. Item 2.O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da 12a Reunião Ordinária do Conselho Departamental. Sem
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade.Item 3. Em
seguida, o presidente pôs em apreciação a homologação do resultado do processo seletivo para afastamento docente para pós-graduação Stricto Sensu – Edital 01/2019/DMAI, franqueando a palavra
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ao prof. Murilo, presidente da comissão de apuração do processo seletivo. O prof. Murilo relatou
que o prof. Aislan, único candidato, apresentou toda documentação exigida, obtendo 26 pontos dos
120 possíveis; destarte, por ser único candidato, figurou como primeiro classificado para afastamento do DMAI. Salientando, ainda, que o resultado tem validade até 15 de junho do vigente ano, conforme deliberação deste conselho. Sem discussões, o Presidente pôs em votação a homologação
do resultado do processo seletivo para afastamento docente para pós-graduação Stricto Sensu
– Edital 01/2019/DMAI. Sendo aprovado por unanimidade.Item 4.Atocontínuo,o prof. Samuel
Canevari deu início à apreciação sobre o pedido de afastamento, para pós-doutorado, do Prof. Aislan Leal Fontes, pelo período de 06/04/2020 a 05/04/2021. Dando continuidade, o prof. Samuel
Caneravi fez a leitura do requerimento, bem como apresentou a carta convite entregues pelo professor Aislan. Logo após, concedeu-o a palavra, que ratificou a fala do prof. Samuel Canevari, destacando, também, que, em virtude do início do afastamento começar após o término deste período
letivo, não haverá prejuízo ao andamento das aulas. Sem mais debates, o pedido de afastamento
para pós-doutorado, do Prof. Aislan Leal Fontes, pelo período de 06/04/2020 a 05/04/2021 foi
posto em votação. Aprovado por unanimidade. Continuando, o prof. Samuel Canevari ressaltou
a necessidade de indicar um supervisor acadêmico para acompanhar o professor afastado. Outrossim, solicitou manifestação dos interessados para a função. Apenas o prof. Alan Almeida demonstrou interesse. Não havendo oposição, o nome do prof. Alan para supervisor acadêmico foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade.Item 5. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs
em discussão concurso para professor substituto, por efeito do afastamento do prof. Aislan teremos
duas disciplinas que foram atribuídas a ele sem professor, para que o departamento decida se será
necessária a contratação de substituto. Informou, além disso, que o último concurso realizado para
professor substituto ainda está vigente, contudo o 3º e o 4º colocados estão impossibilitados de assumir. Ante o exposto, o prof. Éder ponderou pela abertura do concurso, uma vez que protrair para
uma futura ocasião poderia tornar mais dificultosa a realização do certame.O prof. Alan rebateu a
afirmação do prof. Éder justificando que sempre usaram essa alegação, porém nunca se concretizou.
O professor Mateus disse que estava com apenas uma disciplina e se dispôs a pegar uma daquelas
atribuídas ao prof. Aislan. O prof. Samuel Canevari salientou que, ainda que o prof. Mateus esteja
com uma disciplina, até o momento não foi ofertada nenhuma disciplina além das regulares, disciplinas para retidos e formandos, por exemplo, em consequência de que as demandas extras para o
período 2020.1 não foram apreciadas. O prof. Samuel Brito questionou quais outros professores
estavam com apenas uma disciplina para 2020.1, além do prof. Mateus. A profa. Marta disse que
estava com uma disciplina só e com uma demanda de alunos estagiários. O presidente supôs uma
mudança na oferta para evitar choque com a disciplina de Mateus e sugeriu uma turma de Vetores
para a profa. Marta que afirmou não ter falado que assumiria disciplina de Aislan e que era favorável à contratação de substituto. O prof. Alan perguntou se havia alguma turma de Cálculo I à tarde.
O presidente afirmou que sim e o prof. Alan falou que assumiria duas turmas de Cálculo I, uma pela
tarde e outra pela noite (do prof. Aislan) e permaneceria com Matemática para o Ensino Fundamental, levando em consideração que a turma de Fundamentos para Matemática não haverá alunos. O
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prof. Mateus ponderou que se o horário de Vetores e geometria analítica não chocasse com o de
Cálculo II ele poderia assumir aquela turma. O presidente confirmou que não há choque. O prof.
Murilo questionou se caso a mudança seja aprovada conforme sugerida e advier mais demandas o
departamento poderá solicitar abertura de concurso. O Sr. Presidente confirmou que sim. Após discussões o Sr. Presidente levantou dois encaminhamentos a serem votados: contratar professor substituto ou o DMAI assumir a carga horária do prof. Aislan. Em votação, nove conselheiros foram
favoráveis à contratação de substituto e nove conselheiros foram favoráveis ao departamento
assumir as turmas em tela. Diante do empate, o Sr. Presidente deliberou, por ora, pelo departamento assumir as turmas do professor afastado. Item 6. Logo, o senhor presidente deu início à
eleição para composição do colegiado do curso pelo biênio 2020-2022, fazendo uma breve contextualização explicando que o mandato dos oito membros venceu no dia 18/01/2020, isto posto, faz-se
necessária a eleição. Logo após, realizou a leitura da Resolução nº 14/2015/CONEPE, a qual disciplina a eleição, e sugerindo que, dos oito eleitos, quatro tenham mandato de dois anos e quatro tenham mandato de um ano, a fim de atender a renovação anual preceituada pela norma. O prof. Éder
Mateus sugeriu que os quatro primeiros eleitos ficassem dois anos e os outros quatro tivessem
mandatos de um ano. Ainda que tenham sobrevindo outras sugestões, a proposta do prof. Éder, após
colocada em votação, obteve maioria dos votos dos conselheiros. Antes do início da eleição o senhor presidente enfatizou a importância do colegiado e solicitou que os professores que não tivessem interesse em ser eleitos que se manifestassem. Apenas os professores Samuel Brito e Mateus
Alegri não demonstraram interesse em compor. Dado início às eleições e após os votos apurados, o
colegiado ficou composto da seguinte maneira: Samuel Canevari (presidente); Wagner Ferreira (titular-2 anos); Ricardo Nicasso (titular-2 anos); Fábio Lima(titular -2 anos); Teresa Cristina (titular2 anos); Éder Mateus (titular-1 ano); Viviane de Jesus (titular-1 ano); Marta Élid (titular-1 ano);
Rafael Almeida (titular-1 ano); Alejandro Caicedo (1º suplente); Aislan Leal (2º suplente); Mateus
Alegri (3º suplente).Item 7. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari deu início à discussão para
indicação de coordenador de área do PIBID/CAPES, reforçando que foi enviado a todos o memorando recebido solicitando a indicação, assim como o edital com os requisitos necessários. Logo em
seguida, passou a palavra para a prof. Teresa, coordenadora do PIBID, referente ao EDITAL Nº
7/2018, até janeiro/2020. A mencionada professora relatou sua coordenação começou em agosto de
2018, terminando em janeiro deste ano. Evidenciando que foi uma experiência bastante enriquecedora, tanto para ela, quanto para os alunos, que participaram de diversos eventos, apresentando suas
produções tal qual quatro artigos completos que foram apresentados na XII SEMAT; ademais, este
núcleo produziu dois capítulos do livro que foi publicado no evento de encerramento ontem, 05.
Após discussões, apenas a profª. Teresa demonstrou interesse pela coordenação. Em votação o
nome da professora Teresa Cristina para coordenação de área do PIBID/CAPES foi aprovado
de forma unânime. Item 8. Em seguida, o senhor presidente colocou em apreciação a indicação de
docente orientador do Programa de Residência Pedagógica/CAPES, concedendo a palavra para o
prof. Rafael, coordenador do Residência Pedagógica, referente ao EDITAL Nº 7/2018, até janeiro/2020. O prof. Rafael descreveu a importância do programa para os discentes por proporcionar
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uma vivência maior em sala de aula. Além disso, com a ajuda do professor preceptor, foram desenvolvidos alguns trabalhos que foram apresentados, em eventos, pelos alunos. O professor Ricardo
manifestou interesse na indicação.Assim, sem oposição, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o nome do Prof. Ricardo para ser o orientador da Residência Pedagógica/CAPES, que foi
aprovado com voto contrário do professor Murilo.Item 9. Incontinenti, o prof. Samuel Canevari
deu início à apreciação do afastamento do país da profª. Marta Élid Amorim Mateus para realização
de visita técnica ao Departamento de Didática da Matemática - Universidad de Granada.Aprofª.
Marta
Élid
apresentou a solicitação de afastamento do país, no período de 13/05/2020 a 27/05/2020, para realização de
visita técnica ao Departamento de Didática da Matemática - Universidad de Granada, na Espanha,
bem como carta-convite. Ela enfatizou a importância da visita para internacionalização da Universidade. Em votação, a solicitação do profª. Marta foi deferida por unanimidade. Item 10. O
prof. Samuel Canevari introduziu ao crivo deste conselho o PAD atualizado da profª Marta Élid,
tendo em vista seu retorno do pós-doutorado, ela assumiu as disciplinas atribuídas inicialmente ao
prof. substituto Emerson, que teve seu contrato encerrado no dia 31/01/2020; Além disso, possui
participação em projetos de pesquisa. A profª Marta fez uma breve explicação do seu PAD. O Sr.
presidente submeteu o PAD à votação. Aprovado por unanimidade.Item 11. O prof. Alan reforçou sua insatisfação com a condução da atualização do PPC, que, na sua concepção, está totalmente equivocada, visto que o PPC vem sofrendo tentativas de alteração desde 2011, porém até
então sem exito; destacando que deveria ser designado um coordenador para atualizar o PPC, política adotada pelos outros departamentos. Salientou, inclusive, que espera, com a nova composição do
colegiado, que os trabalhos sejam conduzidos de maneira diversa do que vem sendo feito. A profª.
Marta informou que irá apresentar relatória acerca de seu pós-doutorado na próxima reunião, reforçando que o relatório já está pronto, entretanto não apresentou nesta reunião tendo em vista a quantidade de pontos de pauta. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a
presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte.
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2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 05/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 05 de maio de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 07/05/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Apreciação dos planos de trabalhos referentes ao período de estágio probatório do
prof. Fábio Lima;
4. Eleição coordenador de estágio do curso;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Local: Ambiente Virtual

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Mateus Nunes Cruz (Representante discente – suplente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, sem justificativa, Alejandro Caicedo Roque, Murilo de Medeiros Sampaio e Rafael dos Santos (Representante discente). Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes (afastado para pós-doutorado), Alan
Almeida Santos (caso fortuito) e Samuel Brito Silva (licença paternidade). Pauta: 1. Informes; 2.
Apreciação da Ata da 01ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Apreciação dos planos de trabalho referentes ao período de estágio probatório do prof. Fábio Lima; 4.
Eleição coordenador de estágio do curso; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu
início à reunião, solicitando a inclusão do ponto “Discussão sobre a orientação discente no período
de matrícula”, justificando que recebeu email de dois docentes versando sobre a orientação dos discentes no período de matrícula. Os conselheiros concordaram com a inclusão. Desse modo, a pauta
passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Apreciação dos planos de trabalho referentes ao período de estágio probatório do prof. Fábio Lima; 4. Eleição coordenador de estágio do curso; 5. Discussão sobre a
orientação discente no período de matrícula. 6. O que ocorrer Item 1. O Prof. Samuel Canevari
informou que esta reunião, realizada remotamente, foi autorizada pela Portaria n° 246/2020/GR. O
segundo informe foi acerca da Portaria n° 365/2020/GR, que prorroga os efeitos da Portaria n°
241/2020/GR, a qual mantém as atividades presenciais suspensas até o dia 30 de maio do corrente
ano. O terceiro informe foi acerca do memorando recebido ontem, 06, solicitando informações sobre as condições dos equipamentos do LABMAT. Diante disso, repassou a solicitação para que o
prof. Mateus, coordenador do LABMAT, respondesse, uma vez que o professor possui mais informações sobre o laboratório. Logo após, este relatou que respondeu o memorando. O quarto informe
foi que, desde o início da suspensão das atividades presenciais, todas as ligações à secretaria e à
chefia estão sendo redirecionadas para os celulares pessoais do secretário e chefe, respectivamente.
O quinto informe o prof. Samuel Canevari comentou que foram realizadas várias reuniões de conselho de centro e que, na última, foi discutido o que a UFS pretende fazer quando as aulas forem liberadas. Pensando na proteção da comunidade em geral, a ideia, por ora, seria que a UFS disponibilizasse máscaras e álcool em gel em todas as salas. O sexto informe foi acerca da campanha para arrecadação de alimentos que está sendo realizada UFS, para ajudar os menos favorecidos neste momento, em face disso haverá um caixa no hall da entrada do Campus Itabaiana, na qual, quem quiser
doar, poderá depositar o alimento. O sétimo informe foi que, no dia 30 de abril do vigente ano, a
UFS deu colação de grau a 40 médicos, seguindo as orientações de uma portaria expedida pelo
MEC. O oitavo informe foi a respeito do aplicativo “Monitora Covid-19”, do qual a UFS faz parte
dando orientações sobre o Covid por meio de seus médicos às pessoas que se cadastrarem no APP.
O aplicativo pode ser baixado através da Apple Store ou da Play Store. O prof. Éder informou que a
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Local: Ambiente Virtual

pós-graduação autorizou as aulas remotas. Desse modo, ele e o prof. Fábio decidiram dar continuidade com as aulas remotas, haja vista que são poucos alunos e há a possibilidade de realizar atividades satisfatórias. Outro informe do prof. Éder foi que ele possui dois trabalhos em andamento,
sendo um juntamente com os professores Arlúcio e Alejandro; o outro juntamente com os professores Marcelo Fernandes e Charles Braga, ambos em fase final de escrita para submissão. O prof. Ricardo informou que o projeto UFS Residência Pedagógica foi aprovado e estão aguardando novas
recomendações. Aproveitando o ensejo, a professora Teresa informou que o projeto do PIBID também foi aprovado. A prof. Marta informou que, juntamente com prof. Arlúcio, acabaram de lançar a
nova edição da Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática (ReviSeM), com 22 artigos de diversos professores. Aproveitou a oportunidade para agradecer ao departamento pela solicitude. Informou ainda que não será possível a saída do país, conforme autorização do departamento
em reunião anterior, em razão do Coronavírus, entretanto o seminário acontecerá de maneira virtual
na data já prevista, já o encontro presencial foi adiado e ocorrerá em 2021 em data a ser definida.
Ainda com a palavra, relatou que, nesta quarentena, além de estar como editora convidada de um
jornal internacional de estudos em educação matemática, continua com as orientações em mestrado
e que pretende apresentar uma solicitação ao departamento, pois agora também faz parte de uma
pesquisa desenvolvida pela SBEM sobre formação de professores. O prof. Mateus Alegri informou
que, em conjunto com seu grupo de combinatória enumerativa, nesta quarentena, tiveram dois artigos aceitos, sendo um já publicado; um artigo publicado sozinho; e um artigo publicado conjuntamente com um ex-aluno do PROFMAT. Ainda com a palavra, destacou que ele, o prof. Rafael e o
prof. Ricardo estão trabalho em um projeto de ensino. O discente Mateus informou que os representantes discentes dos cursos do campus se reuniram virtualmente para discutir acerca dos cortes de
bolsas feitos pela CNPQ e terminou questionando sobre a possibilidade de a UFS retornar com aulas EAD. O prof. Samuel Canevari respondeu informando que o conselho de centro já discutiu sobre isso e, por unanimidade, o conselho decidiu que o Campus não tem condições de iniciar 2020.1
de maneira remota. Continuando, o Sr. Presidente parabenizou aos professores e demonstrou a importância expressarem suas atividades, a fim de mostrar que, de fato, a universidade pública não
está parada. O prof. Ricardo informou que foi convidado pela Universidade Federal de Uberlândia,
por meio do departamento de finanças e administração de empresas, para um trabalho referente à
educação financeira devida a BNCC. Item 2. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a Ata da
01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental, relatando que a profa. Marta, assim como o
prof. Alan sugeriram alterações, conforme email recebido por todos. Porém, com relação à alteração
sugerida pelo prof. Alan, o prof. Samuel Canevari não concorda com a solicitação por ser uma alteração pontual e descontextualizada. O prof. Éder opinou pela não inclusão, uma vez que a fala isolada está fora do contexto daquilo que realmente foi discutido, concluindo que adicionar toda a discussão tornaria a ata muito extensa. Sem discussões, a ata, da maneira enviada, foi posta em votação, ressalvadas as alterações sugeridas pela profa. Marta. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, o presidente pôs em apreciação os planos de trabalho referentes ao período de
estágio probatório do prof. Fábio Lima, observando que os planos foram enviados a todos com an-
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tecedência, franqueando a palavra ao prof. Fábio. Com a palavra, o prof. Fábio fez uma breve explanação sobre seus planos. Sem discussões, os planos foram colocados em votação. Aprovado
por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à eleição de coordenador de estágio do curso, explicando brevemente a Resolução n° 10/2018/CONEPE, a qual disciplina a matéria, destacando a necessidade e importância do coordenador. Na sequência, solicitou
manifestações dos docentes interessados na eleição. O prof. Rafael salientou as atividades desenvolvidas pelo professores de maneira individual com cada aluno, julgando que exigem uma quantidade considerável de tempo; todavia, com o advento da resolução que transformou o estágio em
atividade, a carga horária designada pelo professor foi praticamente eliminada, dificultando, deste
modo, o trabalho. A profa. Marta comentou que quem assumiu essa função de maneira informal foi
a profa. Teresa e que gostaria muito que existisse carga horária destinada para a função. Finalizou
indicando a profa. Teresa pela experiência e por considerá-la a pessoa mais adequada para a função,
ao menos inicialmente; entretanto, se a professora Teresa declinasse, ela se candidataria. O prof.
Samuel Canevari reiterou que após aprovação do nome, emitirá uma portaria e será sim computado
no PAD, com carga horária discutida posteriormente referente à coordenação de estágio do curso. A
profa. Teresa destacou que vem há muito tempo coordenando estágio, mas, em que pese tenha o
exercício da função, o trabalho foi feito sempre em equipe e caso algum colega queira assumir não
vê óbice, pois a condução será dada da mesma forma. Após discussões, o prof. Rafael colocou seu
nome à disposição. Em votação, o prof. Samuel Canevari indicou para apreciação, nos termos
da Resolução nº 10/2018/CONEPE, o nome do prof. Rafael para coordenador de estágio do
curso. Aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a orientação discente no período de matrícula, reiterando que ao final do período 2019.2 ele
enviou um email para todos os docentes solicitando que os referidos analisassem o desempenho de
seus orientandos acadêmicos, para que, com isso, pudesse orientá-los no período de matrícula. A
orientação será feita via Sigaa, durante o período de matrícula, nos moldes de como é feita no período de trancamento. Logo após, solicitou que todos os docentes, ao analisar o desempenho, confeccionassem relatório a fim de unificá-los posteriormente e analisá-lo em conjunto. Lembrou ainda
que o prof. Aislan está afastado e, diante disso, os orientandos dele serão divididos entre os docentes. A prof. Marta observou que, na época da primeira distribuição dos orientandos, ela estava afastada e por isso ficou sem nenhum orientando. Em face disso, sugeriu que ela assumisse os orientandos do prof. Aislan, e somente após o ingresso dos calouros que a divisão seja feita entre todos. O
prof. Samuel Canevari foi favorável a ideia. Item 6. A prof. Marta, conforme noticiado na reunião
passada, fez a apresentação do seu relatório de pós-doutorado, o qual foi divido em atividades desempenhadas mês a mês. Descrevendo resumidamente as participações e os resultados e finalizou
ressaltando que deixará uma cópia do resultado na secretaria, para os que tiverem interesse. O prof.
Ricardo demonstrou sua insatisfação com um acontecimento, o qual, no final do período passado,
ao aplicar uma prova remotamente para finalizar o período, um veterano, ajudando seu colega, respondeu a prova e este repassou a prova para os demais participantes. Ante o exposto, o prof. Ricardo, de imediato, zerou a nota do aluno e procurou o prof. Samuel para verificar a possibilidade de
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aplicação de alguma sanção. O prof. Ricardo foi orientado a perlustrar as normas acadêmicas, todavia, caso fosse omissa, seria feita uma consulta à PROGRAD. O prof. Samuel Canevari fez uma
consulta em relação à reunião de colegiado se os membros concordam com a realização de reuniões
virtuais, a fim de continuar com a reformulação do PPC. Os conselheiros concordaram. Nada mais
havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 02 de junho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 04/06/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3.

Apreciação da deliberação de AD REFERENDUM pela homologação das notas de
aproveitamentos de estudos;

4. Apreciação da oferta para o período letivo especial;
5. Indicação de membros para compor a comissão especial para avaliação, de acesso à
Classe E/Titular, do Prof. Alan;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante
técnico-administrativo), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Mateus Nunes Cruz (Representante discente – suplente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, sem justificativa, Murilo de Medeiros Sampaio e Rafael
dos Santos (Representante discente). Ausente, com justificativa, Aislan Leal Fontes (afastado para
pós-doutorado) e Samuel Brito Silva (força maior). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da
02ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Apreciação da deliberação de
AD REFERENDUM pela homologação das notas de aproveitamentos de estudos; 4. Apreciação da oferta para o período letivo especial; 5. Indicação de membros para compor a comissão
especial para avaliação, de acesso à Classe E/Titular, do Prof. Alan; 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O Sr. Presidente informou que foi recebido o Memorando Nº 97/2020 – DELIB, o qual versa sobre a distribuição dos núcleos para cada área. Cada área
foi contemplada com um núcleo, com exceção de Inglês que fora agraciado com dois núcleos para o
PIBID. Ainda no memorando, eles solicitam que o departamento informe os coordenadores que
ficarão responsáveis por PIBID e Residência Pedagógica, logo será comunicado os nomes já definidos em reunião. Os dois programas estão previstos para iniciar suas atividades no mês de agosto de
2020. Outro informe foi acerca do Aproveitamento Especial de Ensino e do Aproveitamento de
Ensino, os quais já podem ser solicitados pelos discentes, porém sem um prazo limite definido, uma
vez que o calendário 2020.1 ainda não foi estabelecido. Isto posto, reforçou que os docentes ao analisarem seus orientandos, identifique e oriente os discentes, caso necessário, para solicitação destes
aproveitamentos. Outro informe foi a respeito de uma portaria do Gabinete do Reitor que autoriza a
colação de grau remotamente. Informou ainda que o DCE solicitou informações acerca da existência de centro acadêmico e informações a respeito dos representantes discentes. Como último informe, o prof. Samuel Canevari relatou que o colegiado vem se reunindo trabalhando no tocante à reformulação do PPC. Com a nova diretriz, baseada na BNCC, publicada em dezembro de 2019,
BNC-formação, emergiu a necessidade da reformulação. O trabalho inicialmente foi de estudar a
BNCC e agora está na fase de analisar a BNC-formação. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 02ª Reunião Ordinária do Conselho de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente colocou em discussão o ad
referendum, de 15 de maio de 2020, pela homologação das notas atribuídas pela banca instituída às
discentes THAYSE DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS, processo n° 23113.058999/2019-22, e
EDILEUZA DE MENEZES SANTOS, processo n° 23113.058965/2019-38, conforme parecer anexado aos processos. Diante da solicitação pela DICAC de homologação, foi elaborado o ad referendum, haja vista a necessidade de despacho do processo e ausência de pontos relevantes para convocação de reunião. Sem discussão, em regime de votação o ad referendum de 15 de maio de 2020
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foi aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à apreciação da oferta para o período letivo especial, regulamentado por meio do edital nº
12/2020/PROGRAD, o qual, antecipadamente, foi enviado a todos solicitando manifestações de
interesse em ofertar disciplinas. Isto posto, o Sr. Presidente informou que duas propostas lhe foram
enviadas, a saber, Matemática Financeira ( prof. Wagner Ferreira) e Estruturas Algébricas II( prof.
Mateus Alegri); ademais, ele propõe a oferta de Fundamentos de Matemática, totalizando três ofertas. Na sequência, os respectivos professores fizeram a explanação dos planos de curso. Sem mais
discussão, o Sr. Presidente colocou em votação a ofertas das três disciplinas no período letivo
especial 2019.4 conforme apresentadas. Aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o
Prof. Samuel Canevari pôs em apreciação a indicação de membros para compor a comissão especial
para avaliação, de acesso à Classe E/Titular, do Prof. Alan, apresentando o ofício enviado por este
com a indicação de 6 nomes, Carlos Alexandre Borges Garcia, Giselia Cardoso, Emerson Alves
Mendonça de Abreu, Renato Vidal da Silva Martins, Viktor Bekkert e Israel Vainsencher, sendo os
dois primeiros docentes da UFS e os quatro restantes docentes da UFMG. Além disso, prof. Samuel
Canevari destacou que essa é uma necessidade advinda da Resolução n° 61/2014/CONSU, a qual
dispõe que o departamento precisa indicar um docente da Universidade Federal de Sergipe e três
docentes de outra(s) instituição(es) de ensino federal. Com a palavra, o prof. Alan relatou que, ao
entrar com contato com os responsáveis em São Cristóvão, foi informado da importância da indicação de suplente, por questões de disponibilidade, em face disso indicou os seis nomes no ofício;
destarte é necessário apenas que o departamento faça a indicação, e posteriormente ao envio do processo a CPPD homologará formando a comissão. Sem mais discussões, os nomes dos docentes
supramencionados foram postos em votação para compor a comissão especial para avaliação
de acesso à Classe E/Titular, do Prof. Alan. Aprovado por unanimidade. Item 6. A profª. Viviane relatou que um discente a procurou questionando acerca da obrigatoriedade de participação na
REVIMAT, ação de extensão realizada pelo DMA em São Cristóvão. Ela o orientou pela não obrigatoriedade. O prof. Alejandro descreveu que a porta da sua sala está se deteriorando, em face disso
questionou como pode solicitar o reparo. O prof. Samuel Canevari orientou-o a abrir um chamado
descrevendo o problema para que a equipe da manutenção pudesse solucionar. O prof. Mateus questionou se o departamento iria realizar alguma atividade, tal como ciclo de palestras, para substituição temporária da SEMAT, uma vez que esta provavelmente não será realizada. O prof. Éder relatou que vem acompanhando algumas universidades que realizará sua semana acadêmica online, e
que é algo que o departamento pode analisar a viabilidade. A profª. Marta ressaltou que vem participando de vários eventos online e que a SEMAT, por ser um evento consolidado, não pode ser
deixado passar sem que nada seja feito. O prof. Samuel Canevari solicitou que os interessados na
organização da SEMAT enviem-no email para que seja apreciado na próxima reunião os moldes do
evento e seja instituída a comissão. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira,
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes.
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quarto dia do mês de junho de dois mil e vinte.
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4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 07/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 07 de julho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 09/07/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Letras de Itabaiana
(Memorando nº 26/2020/DLI).
4. Eleição representante Docente do DMAI para o Colegiado do DQCI (Memorando nº
21/2020/DQCI).
5. Apreciação dos pareceres referentes aos relatórios do 1º, 2º e 3º períodos e do
resultado final do estágio probatório do Prof. Samuel Brito Silva;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante
técnico-administrativo), Marta Élid Amorim Mateus, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves
Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira
Santos. Ausentes, sem justificativa, Mateus Alegri e Rafael dos Santos (Representante discente).
Ausente, com justificativa, Aislan Leal Fontes (afastado para pós-doutorado). Pauta: 1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Anuência de oferta de disciplinas para o curso de Licenciatura em Letras de Itabaiana(Memorando Nº 26/2020/DLI); 4. Eleição representante Docente do DMAI para o Colegiado do DQCI (Memorando Nº 21/2020/DQCI). 5. Apreciação dos pareceres referentes aos relatórios do 1º, 2º e 3º períodos e do resultado final do estágio probatório do Prof. Samuel Brito
Silva; 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da
pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O Sr. Presidente informou que o período especial 2019.4 está ocorrendo e está na terceira de quatro semanas. O DMAI
está ofertando três disciplinas: Fundamentos de Matemática, ofertada por ele; Estruturas Algébricas
II, ofertada pelo prof. Mateus Alegri; e Matemática Financeira ofertada pelo prof. Wagner Ferreira.
Conforme já demonstrado na reunião de colegiado, está sendo uma experiência satisfatória. Destacou que está com 56 alunos e passando bastantes listas de exercícios e que ao final da quarta semana realizará a avaliação final. O prof. Ricardo Nicasso informou que as inscrições para o programa
Residência Pedagógica foram prorrogadas até o dia 10 deste mês. Relatou ainda que até o presente
momento houve 25 inscritos. Ademais solicitou que o professores noticiassem a prorrogação entre
seus orientandos. A profª. Teresa Etcheverria informou que a inscrições para o PIBID também foram prorrogadas para o dia 10 e que até o momento houve 34 inscrições. O prof. Rafael Almeida
informou que os discentes do DMAI poderão demonstrar interesse, via sigaa, no projeto PIBIC desenvolvido pelo Departamento de Educação “ Educação Financeira no Brasil: uma revisão sistemática das produções entre 2010 e 2020”. Aproveitando o ensejo a profª. Marta Élid informou que os
discentes têm até o dia 10 deste mês para demonstrar interesse em projetos PIBIC’s, portanto os
docentes que possuam projetos dessa natureza noticiem aos alunos. O prof. Samuel Canevari informou que lhe foi enviado em um grupo de whatsapp que dia 15 deste mês é o último dia para enviar
a planilha do PDP para PROGEP. Se algum docente desejar atualizar algo no PDP, que já foi enviado, o procure. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 03ª Reunião Ordinária do
Conselho de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à discussão referente ao pedido de anuência de oferta de disciplinas feito pelo curso de Licenciatura em Letras de Itabaiana por
meio do memorando Nº 26/2020, que solicita a oferta da disciplina Introdução à Estatística, nos
mesmos moldes que é ofertado para a Matemática, a fim de atender o que dispõe a BNC-formação.
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Após discussões, o prof. Samuel Canevari sugeriu, como encaminhamento, que a solicitação fosse
negada, uma vez que a disciplina solicitada não é adequada para o curso de Letras, e que posteriormente o referido curso faça uma nova solicitação com mais detalhes. Em votação, o aludido encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Item 4. O Presidente pôs em discussão a indicação de um representante do DMAI para participar das reuniões do Colegiado do Departamento de
Química de Itabaiana (DQCI). Ele explicou que recebeu o memorando no 21/2020/DQCI solicitando este representante e perguntou se alguém estava disposto a assumir este papel, além do prof. Rafael que demonstrou interesse pela renovação do seu mandato. Como nenhum outro conselheiro se
manifestou, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o nome do Prof. Rafael como representante do DMAI no Colegiado do DQCI. Aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o
Presidente pôs em discussão os pareceres referentes aos relatórios do 1º, 2º e 3º períodos e o resultado final do estágio probatório do Prof . Samuel Brito Silva, emitidos pela Comissão de avaliação,
passando a palavra para o Prof. Éder Mateus, Presidente da mesma. No parecer do primeiro relatório (1º a 12º mês) foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades de ensino, pesquisa,
extensão e de administração, às quais se somaram as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e
obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de Docentes da UFS e a
avaliação discente, totalizando 99,00 pontos neste período do estágio probatório, sendo considerado
aprovado. Sem discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o parecer referente ao primeiro relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do Estágio Probatório do Prof .
Samuel Brito. Aprovado por unanimidade. No parecer do segundo relatório (13º a 24º mês) foram descritas as cargas horárias executadas nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de administração, às quais se somaram as avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no Programa de Recepção de Docentes da UFS e a avaliação discente,
totalizando 99,15 pontos neste período do estágio probatório, sendo considerado aprovado. Após
explanação, o Presidente pôs em votação o parecer referente ao segundo relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do Estágio Probatório do Prof . Samuel Brito. Aprovado por
unanimidade. No parecer do terceiro relatório (25º a 36º mês) foram descritas as cargas horárias
executadas nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e de administração, às quais se somaram as
avaliações sobre o cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, a participação no
Programa de Recepção de Docentes da UFS e a avaliação discente, totalizando 98,38 pontos neste
período do estágio probatório, sendo considerado aprovado. Após explanação, o Presidente pôs em
votação o parecer referente ao terceiro relatório, que foi emitido pela Comissão avaliadora do
Estágio Probatório do Prof . Samuel Brito. Aprovado por unanimidade. Por fim, o Prof. Éder
fez a leitura do parecer final do plano de estágio probatório do Prof . Samuel Brito, ressaltando que
o docente obteve 98,84 pontos de média final, sendo, portanto, aprovado no seu estágio probatório.
Assim, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o relatório final apresentado pela Comissão
de Avaliação do Estágio Probatório do Prof. Samuel Brito Silva. Aprovado por unanimidade.
Item 6. Não houve manifestação neste ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme
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Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de julho de
dois mil e vinte.
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1ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 20/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 20 de julho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 21/07/2020 (quinta-feira) às 11:00h
no ambiente virtual, Google Meet, para tratar do seguinte assunto:

1. Renovação do contrato para professor substituto

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus
de Souza, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente suplente), Murilo de Medeiros Sampaio,
Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos
Sousa (Representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, sem justificativa, Alan Almeida Santos, Fábio Lima Santos, Mateus Alegri e Rafael dos Santos
(Representante discente). Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes (afastado para pós-doutorado) e Ricardo Nicasso Benito(entrevista Residência Pedagógica). Pauta: 1. Renovação do contrato para professor substituto. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião.
Item único. O Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação da renovação do contrato para professor
substituto da profª. Jussara Santos Rosa, que vencerá no dia 31 de julho. Considerando que neste
período pandêmico os professores substitutos não possuem atribuição administrativa, tampouco de
pesquisa, ele relatou que se sentiu desconfortável em renovar o contrato desta sem passar pelo crivo
deste conselho. Ademais, relatou que após contato com setor responsável pela contratação, foi-lhe
informado acerca da possibilidade de suspensão do contrato. Acrescentou ainda que a docente possui atribuições acadêmicas para o período 2020.1. Por fim, requereu aos conselheiros encaminhamentos para o presente caso. Após discussões, os conselheiros sugeriram a renovação do contrato
da mencionada professora. Em votação, a renovação do contrato da professora substituta Jussara Santos Rosa foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada
pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de
julho de dois mil e vinte.
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5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 04/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 04 de agosto de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 06/08/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Apreciação da Ata da 01a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2020);
4. Discussão a respeito da realização da XIII SEMAT;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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401

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2020
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus
de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnicoadministrativo), Mateus Alegri, Mateus Nunes Cruz (representante discente suplente), Marta Élid
Amorim Mateus, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, sem justificativa, Alan Almeida Santos, Murilo de
Medeiros Sampaio e Rafael dos Santos (Representante discente). Ausente, com justificativa, Aislan
Leal Fontes (afastado para pós-doutorado). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 04ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Apreciação da Ata da 01ª Reunião
Extraordinária do Conselho Departamental (2020); 4. Discussão a respeito da realização da
XIII SEMAT; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a
leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O Sr. Presidente informou que recebeu duas sugestões colaboração para o Plano de Retomada Emergencial
das atividades da graduação, uma do professor Éder e outra do Professor Alan, ambas foram enviados para a comissão que está discutindo isso. Ademais, uma informação passada pela direção do
Campus Itabaiana foi que a última reunião para tratar do referido plano será realizada dia 07 de agosto, isto é, amanhã, logo após o plano será encaminhado ao CONEPE. Outro informe foi sobre
um breve relato de desempenho dos discentes nas disciplinas ofertadas pelo DMAI no período
2019.4: Estruturas Algébricas II (prof. Mateus), a qual possuiu nove discentes matriculados e todos
foram aprovados; Fundamentos de Matemática (prof. Samuel Canevari), 56 matriculados, contudo
35 realizaram a avaliação e destes 15 foram aprovados; Matemática Financeira (prof. Wagner),
houve 98 matriculados, 88 realizaram a avaliação e destes 79 obtiveram êxito. Além disso, informou que o colegiado vem se debruçando na reformulação do PPC, inicialmente analisando as novas
diretrizes e até a última reunião fora realizada uma verificação entre as exigências legais e a última
versão do PPC aprovada a fim de realizar um aproveitamento. Por fim, o prof. Samuel Canevari
informou que o contrato da professora substituta, Jussara, foi renovado, conforme decisão adotada
por este conselho, restando apenas que a aludida docente assine a renovação. O prof. Éder informou
que já encerrou a disciplina Álgebra Linear (PROFMAT) e prof. Fábio relatou que pretende encerrar sua disciplina do PROFMAT, Fundamentos, ainda hoje. O prof. Alejandro Caicedo informou
que encerrou o projeto pedagógico relativo ao ENADE. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 04ª Reunião Ordinária do Conselho de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, o senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho de 2020. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Incontinente, o Sr. Presidente pôs
em discussão a realização da XIII SEMAT, relatando que em uma reunião passada foi cogitada a
realização da SEMAT, em outros moldes em razão da pandemia, e em face disso ele solicitou que
os interessados se manifestassem por meio do e-mail, no entanto até o momento não houve nenhuma manifestação, fazendo-se necessária a discussão. O prof. Éder Mateus demonstrou a importância
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que tem o evento e se disponibilizou para compor e coordenar a comissão responsável. Além dele,
os professores Alejandro e Fábio e o discente Mateus demonstraram interesse em formar a comissão. Os membros do conselho foram unânimes na concordância pela composição da comissão da
seguinte maneira: prof. Éder(coordenador), prof. Fábio, prof. Alejandro e o discente Mateus Nunes,
ressalvando apenas que tentem convocar mais algum discente interessado. No que tange às datas
para o evento, ficou deliberado que será aguardada a definição do calendário acadêmico para ulteriores decisões. Item 5. O prof. Éder demonstrou sua insatisfação com o tratamento que a direção
do Campus Itabaiana vem dando ao Plano de Retomada Emergencial das atividades da graduação,
haja vista que, na sua concepção, o tema deveria ser discutido entre os órgãos colegiados e sugeriu,
inclusive, que o semestre não se iniciasse ao final de agosto como está previsto, interessado em identificar possíveis dificuldades que possam surgir. Oportunamente, o prof. Samuel Canevari fez
leitura de um e-mail enviado pela direção do Campus com alguns esclarecimentos dado pelo grupo
de trabalho responsável pelo plano. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira,
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes.
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte.
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6ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 06/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 06 de outubro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 08/10/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Apreciação de ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria de Vetores e
Geometria Analítica, sob coordenação do professor Samuel Brito;
4. Oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros ,Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante
técnico-administrativo), Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente), Mateus Alegri,
Marta Élid Amorim Mateus, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso
Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner
Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Adriana Tavares da Costa (representante discente) e
Aislan Leal Fontes (afastado para pós-doutorado). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da
05ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Apreciação de ad referendum
pela homologação do Projeto de Monitoria de Vetores e Geometria Analítica, sob coordenação do professor Samuel Brito; 4. Oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto; 5. O que
ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão; o prof.
Éder Mateus solicitou a inclusão de um ponto para ser discutido sobre a XIII SEMAT; em votação,
os conselheiros concordaram por unanimidade. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 05ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020); 3. Apreciação de
ad referendum pela homologação do Projeto de Monitoria de Vetores e Geometria Analítica,
sob coordenação do professor Samuel Brito; 4. Oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto; 5. XIII SEMAT; 6. O que ocorrer. Item 1. o Prof. Samuel Canevari deu as boas-vindas aos
novos representantes discentes, Adriana Tavares Da Costa e Jaine Fernandes Da Cruz Santos como
titulares e como suplentes Fabíola Andrade de Lima e Francielle de Meneses santos, que foram eleitos no dia 17/09/2020 em assembleia estudantil convocada pelo DCE. O segundo informe dado pelo
prof. Samuel Canevari foi acerca da orientação acadêmica, tendo em vista que alguns professores o
procuraram, pois não estava conseguindo realizar a análise da solicitação de matricula dos discentes, informou que após entrar em contato, junto com o prof. Eder Mateus, com a ASTEC/PROGRAD lhe foi informado que essa é uma funcionalidade que existe no sigaa apenas para
a pós-graduação. O terceiro informe foi dado pelo prof. Éder Mateus, o qual informou que a XIII
SEMAT irá ocorrer entre os dias 25 e 27 de novembro, na programação haverá 6 palestras no período da tarde e pela manhã haverá minicursos, tudo ocorrerá de forma EAD. Convidou, ainda, os professores a ofertarem minicursos e oficinas. O quarto informe, dado pelo prof. Samuel Canevari, foi
acerca da solicitação realizada por Guilherme, secretário do DMAI, ao diretor do campus de uma
pessoa para ajudar ele nas tarefas do departamento. Sendo a solicitação atendida, ele passará a dividir as atividades com Carmen, entretanto, lhe foi solicitado que ficasse responsável por convocar e
fazer a ata das reuniões do departamento e colegiado. O quinto informe foi dado pela profª. Marta
Élid, a qual informou que ela e o prof. Rafael compõem a diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Sergipe, desde setembro de 2020, ela como Diretora e ele como 1º tesoureiro, informou, ainda que a diretoria vem realizando lives e convidou para assistir a live que
ocorrerá dia 15 de outubro às 17:00 no Youtube. No sexto informe a profª. Tereza Etcheverria relatou estar se esforçando para iniciar as atividades do PIBID no próximo dia 13/10/2020, pois está
com dificuldades para cadastrar os professores e os alunos bolsistas, devido a problemas no site da
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CAPES. No sétimo informe o professor Samuel Brito, informou que um dos dois alunos da UFS
contemplados com a bolsa TIM, ofertada pelo instituto TIM, é um aluno egresso do projeto de extensão do departamento o qual preparava alunos para a OBMEP, aproveitando o ensejo o prof. Samuel Canevari informou que o prof. Samuel Brito foi o único professor do DMAI que submeteu o
projeto de monitoria e foi contemplado com duas vagas para alunos bolsistas. No nono informe o
prof. Alan Almeida questionou ao prof. Samuel Canevari e havia sido discutida acerca da necessidade do ensino remoto na reunião de coordenação de curso, o prof. Samuel Canevari informou que
havia sido discutido sobre o ensino remoto, porém não foi discutido sobre a sua necessidade. Item
2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 05ª Reunião Ordinária do Conselho de 2020, com
as sugestões de alterações dadas pela profª. Viviane. Sem discussões, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, confeccionado pelo Chefe em Exercício prof. Éder Mateus, de 30 de setembro de 2020, pela homologação
do Projeto de Monitoria do Departamento de Matemática de Itabaiana - DMAI, que engloba a monitoria remunerada e voluntária da disciplina Vetores e Geometria Analítica. O Projeto será executado no período de 06 de novembro de 2020 a 16 de junho de 2021, sob coordenação do Prof. Samuel Brito Silva. Após explanação, o Presidente pôs em votação o ad referendum de 30 de setembro de 2020. Aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, iniciou-se a discussão acerca
da oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto, o prof. Samuel Canevari inicialmente informou
que, conforme aprovado na 07ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática de Itabaiana de 2020, a oferta será semelhante a já definida para o ensino presencial e que nesta reunião será
definido a atribuição docente. Com a palavra, o prof. Alan explanou sobre os empecilhos que dificultam sua atuação na modalidade de ensino remoto, e deixou registrado que não sabe dar aula na
modalidade de ensino remoto e solicitou que a representante discente repassasse isso para os alunos.
O prof. Samuel Canevari informou que a UFS está ofertando cursos de capacitação na modalidade
remota para professores. O Prof. Alan relatou que na Resolução da UFS que regulamenta o ensino
remoto há em seu artigo 21 que caberá aos departamentos informar a PROGRAD necessidades
específicas que precisam ser atendidas para o desenvolvimento remoto das componentes curriculares. Em resposta, O Prof. Samuel relatou que todos os docentes que tiverem alguma necessidade de
instrumentos encaminhassem para ele um e-mail e ele enviará um memorando para PROGRAD.
Em discussão sobre a atribuição docente, o prof. Murilo solicitou a mudança de horário com a prof.
Jussara, desse modo, ele ficaria com Introdução a Estatística e ela ficaria com Matemática básica. O
prof. Samuel Canevari solicitou que o prof. Murilo verificasse junto à profª. Jussara sua disponibilidade de mudança. Após discussões, a oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto da maneira
que está foi posta em votação, sendo aprovada com um voto contrário do professor Alan. Item
5. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à discussão acerca da XII SEMAT, passando a palavra
para o Prof. Éder, requerente do ponto de pauta. Este relatou que de 25 a 27 de novembro irá ocorrer a XIII SEMAT de forma remota. Dando continuidade solicitou que o departamento, em termos
de aula, não desenvolva atividades síncronas durante a ocorrência da SEMAT para que os alunos
tenham disponibilidade para contemplar o evento. O Prof. Samuel Canevari colocou em regime
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de votação, sendo aprovado de forma unânime. Item 6. Não houve manifestação neste ponto de
pauta. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após
lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof.
Alberto Carvalho, ao oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte.
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7ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 10/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 10 de novembro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 12/11/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Atribuição docente, oferta 2020.1;
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros , Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima
Santos, Guilherme Pereira de Oliveira (Representante técnico-administrativo), Jaíne Fernandes da
Cruz Santos (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Murilo de Medeiros Sampaio,
Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria,
Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Aislan Leal
Fontes (afastado para pós-doutorado). Ausente, sem justificativa, Mateus Alegri. Pauta: 1.
Informes; 2. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Atribuição docente, oferta 2020.1; 4. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início
à reunião pondo a pauta em discussão e solicitando a inclusão de um ponto referente às discussões a
respeito das atividades do ensino remoto, justificando a inclusão do ponto, pois nas reuniões de
coordenação de curso há um ponto referente ao ensino remoto onde os professores são convidados a
falar sobre sua experiência, além disso na última semana recebeu várias solicitações de alunos com
sugestões, reclamações e elogios. Em apreciação os conselheiros concordaram por unanimidade.
Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Ordinária do
Conselho Departamental (2020); 3. Atribuição docente, oferta 2020.1; 4. Discussão acerca das
atividades de ensino remoto. 5. O que ocorrer. Item 1. O professor Samuel Canevari iniciou
informando que, apesar de ter trabalhado, junto ao colegiado, na construção do PPC seguindo a
resolução de 2019 do CNE a qual revogava a resolução de 2015, recentemente, com base no
Memorando Nº 160/2020/PROGRAD, ficou decidido na 08ª reunião ordinária do colegiado,
realizada em 15 de outubro de 2020, que o colegiado irá seguir a resolução de 2015 ao construir o
PPC. No segundo informe o prof. Samuel Canevari, informou acerca do PAD, o qual tem o prazo de
até dia 31 de janeiro para que todos tenham sido aprovados e homologados, e sugeriu que os
professores submetam os PADS até o final do mês de novembro para que sejam discutidos na
reunião de dezembro, informou ainda que está com uma disciplina da graduação do período de
2020.1 e outra da pós-graduação do período de 2020.2, entretanto quando abre o PAD só aparece a
disciplina da graduação, logo os trabalhos realizados nesse período não serão todos contemplados.
Sobre este informe o prof. Eder informou que já havia percebido tal dificuldade e entrou em contato
com o pró-reitor de pós-graduação, via memorando, porém não obteve resposta. Aproveitando o
adendo, o prof. Samuel informou que não obteve resposta do memorando que enviou para a
PROGRAD solicitando os materiais, que foram solicitados pelos professores para suporte no ensino
remoto, assim como no memorando que enviou a respeito das orientações acadêmicas. O prof.
Samuel Brito informou que realizou a seleção da monitoria da disciplina deVetores, teve quatro
inscritos, com um faltante,três alunos realizaram a prova e os três foram aprovados, em primeiro
lugar ficou a aluna Francielle, em segundo lugar Thiago (aluno de são Cristóvão) o qual desistiu da
monitoria, pois havia passado em outra monitoria e em terceiro lugar a aluna Adriana, logo a aluna
Adriana foi convocada. Informou ainda que a aluna Francielle já assumiu e a aluna Adriana está em
fase de análise dos documentos e logo assumirá também. O prof. Fabio Lima informou que foi
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convidado para ser professor no programa de verão do PROMAT UFS e irá lecionar a disciplina de
Análise da Reta. O prof. Eder informou que de 25 a 27 de novembro haverá a SEMAT, e pediu para
que os professores divulguem em suas salas de aula virtual, informou ainda que as inscrições se
iniciaram e até o momento conta com a inscrição de 110 alunos e que além das palestras haverá 8
minicursos. O prof. Alan questionou sobre a escolha da decisão do colegiado em optar por seguir a
Resolução de 2015, mesmo havendo uma resolução posterior que a revoga. Obtendo como resposta
que o CONEPE está aprovando seguindo a Resolução de 2015. Item 2. O senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 05ª Reunião Ordinária do Conselho de 2020, com as sugestões de alterações
dadas pelos professores Samuel Brito e Viviane. Sem discussões, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. O prof. Samuel Canevari deu inicio ao ponto de pauta
informando que, na última reunião de colegiado, 8ª, ficou aprovada a oferta de duas disciplinas de
ensino individual para alunos formandos, EDO e Variáveis Complexas, e que os professores Wagner
Ferreira e Fábio Lima se manifestaram disponíveis para lecionar respectivamente as matérias.
Apesar das disciplinas já estarem em andamento o colegiado precisa aprovar a atribuição ou sugerir
mudanças. Sem discussão, em votação, a atribuição foi aprovada por unanimidade. Item 4. Ato
contínuo, iniciou-se pelo Presidente a discussão acerca das atividades de ensino remoto, sendo
relatado que tal ponto é necessário, pois servirá como um levantamento de informações para ser
levadas para as reuniões de conselho de coordenação de curso, e recebeu, ainda, uma mensagem da
representante discente Jaíne, informando que existe algumas colocações de alunos que ela deseja
explanar na reunião e, além disso, recebeu um abaixo-assinado de discentes do curso de
administração no qual sete alunos pedem para ser desmatriculados da disciplina de Introdução à
Estatística , e justificaram tal abaixo-assinado devido a no ato da matrícula a professora seria a Prof.
Jussara e ao iniciar as atividades o professor responsável por tal matéria está sendo o prof. Murilo.
O Prof. Fábio informou que tem uma aluna que tenta entrar na aula pelo celular e não consegue, e a
aluna afirma tentar entrar pelo e-mail Acadêmico, entretanto a mensagem que aparece para o
professor é que há alguém tentando entrar na reunião com um e-mail diferente, fora do domínio da
UFS, e em conversa com uma professora do Campus São Cristóvão, ela relatou que houve o mesmo
problema com um de seus alunos, o prof. Rafael relatou que via celular é mais complicado de
entrar, pois a pessoa tem que desvincular de seu e-mail pessoal e vincular ao acadêmico . O prof.
Samuel Canevari ao relatar sua experiência no ensino remoto informou que em sua turma há 4
alunos que não criaram o e-mail acadêmico e que já enviou e-mail para eles, porém não obteve
resposta, logo esses alunos não estão participando das aulas e não estão cadastrados no Classroom.
A representante discente Jaíne Fernandes relatou que recebeu diversas reclamações dos alunos
acerca do ensino remoto. Foram discutidas as reclamações trazidas pela representante discente. Os
professores relataram os seus métodos e estratégias de ensino remoto. Item 5. O professor Alan,
relatou que o abaixo-assinado realizado para modificar o modo como as questões do ENEM são
elaboradas foi enviado para o INEP, e no parecer, segundo sua interpretação, está citado que o
ENEM é uma prova realizada para testar determinadas habilidades do candidato e não para atender
as demandas de conteúdos que são contemplados em instituições de ensino superior. A profª. Marta
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Élid, informou que participa de um projeto aprovado tela FAPITEC como membro da equipe, e
questionou a respeito do preenchimento do PAD, se tal projeto necessita ser aprovado pelo
departamento para ser adicionado ao PAD, em resposta, o Prof. Samuel Canevari disse que não
necessita de aprovação, logo o projeto pode ser adicionado ao PAD. Nada mais havendo a tratar, eu,
Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo segundo dia
do mês de novembro de dois mil e vinte.
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8ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 08/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 08 de dezembro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 10/12/2020 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. PAD 2020.1;
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Fabíola Andrade de Lima (representante discente suplente),Fábio
Lima Santos, Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus,
Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito,
Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira
Santos. Ausentes, com justificativa, Aislan Leal Fontes (afastado para pós-doutorado) e Guilherme
Pereira de Oliveira (férias). Ausente, sem justificativa, Adriana Tavares da Costa (representante
discente). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 07ª Reunião Ordinária do Conselho
Departamental (2020); 3. PAD 2020.1; 4. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu
início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os
trabalhos. Item 1. O professor Samuel Canvari informou que na última reunião do colegiado do
curso deste departamento, 6ª reunião extraordinária, realizada no dia 19/11/2020, foi aprovada a
nova grade para o curso, bem como foram feitas alterações em algumas disciplinas em relação à
ultima grade aprovada. Destacando que o PPC agora está em fase de revisão textual. O professor
Éder Mateus informou que a realização XIII SEMAT foi exitosa, tendo apenas alguns percalços.
Ademais, destacou que as palestras foram gravadas e estão disponíveis no canal do Youtube da
SEMAT. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 07ª Reunião Ordinária do
Conselho de 2020. Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade.
Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade
Docente (PADs) dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana (DMAI). Ele
informou que enviou previamente os PADs, via e-mail, para apreciação pelos docentes, não sendo
enviado apenas o da professora Jussara Rosa. Por oportuno, o Senhor Presidente salientou que tanto
seu PAD, quanto o da professora Marta Élid não foi possível ser submetido, via SIGAA, pois não
completaram a carga horária didática mínima, entretanto os dois possuem a carga horária uma vez
que cada um tem uma disciplina na graduação e uma disciplina na pós-graduação, mas o sistema
não reconhece devido ao ano letivo da pós-graduação ser 2020.2. Outrossim, destacou que
considera importante que todos os docentes constem em seus PAD’s a orientação acadêmica, uma
vez que foi uma atribuição aprovada pelo departamento. O prof. Alejandro relatou que submeteu
seu PAD, no entanto gostaria de fazer algumas alterações. A profª. Marta fez uma explanação acerca
de seu PAD, destacando as mudanças que pretende fazer. Seguidamente, após debates, o prof. Alan
solicitou a devolução de seu PAD para correções. Na sequência, encaminhou-se para a votação pelo
presidente a uniformização dos PAD’s incluindo até 2h de orientação acadêmica distribuídas entre
os orientandos. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em votação
todos os PAD’s, condicionando-os às alterações propostas. Aprovado por unanimidade. Por fim,
salientou que, ao término da reunião, devolverá os PAD’s para que os docentes façam as devidas
correções. Item 4. O prof. Wagner relatou que está sem conseguir entrar em contato com sua
discente da turma de ensino individual, EDO, havendo algumas semanas que ela não o responde.
Deste modo, solicitou que se alguém conseguir entrar em contato com ela lhe informe. Nada mais
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havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao décimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte.
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1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 11/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 11 de janeiro de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 13/02/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Posse dos novos membros do colegiado;
3. Apreciação da Ata da 09a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2019);
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.064142/2019-41 (Equivalência de Disciplinas), da discente Gicélia Maria de Oliveira
Santos Santana;
5. Discussão acerca das novas diretrizes curriculares nacionais (RESOLUÇÃO
CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019);
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 13/02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão acerca das novas diretrizes curriculares nacionais (RESOLUÇÃO
CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019).
Data: 13/02/2020
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Rafael dos
Santos (representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, sem justificativa,
Geronimo Carvalho Oliveira (representante discente). Pauta: 1. Informes; 2. Posse dos novos
membros do colegiado; 3. Apreciação da Ata da 09º Reunião Ordinária do Colegiado do curso
de Matemática (2019); 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o
processo 23113.064142/2019-41 (Equivalência de Disciplinas), da discente Gicélia Maria de
Oliveira Santos Santana; 5. Discussão acerca das novas diretrizes curriculares nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019); 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão, solicitando a retirada do ponto
quatro, tendo em vista que o parecer não foi encaminhado para apreciação; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes; 2. Posse
dos novos membros do colegiado; 3. Apreciação da Ata da 09º Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2019); 4. Discussão acerca das novas diretrizes curriculares nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019); 5. O que ocorrer.
Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que um dos nossos egressos, Diego de Jesus Ferreira,
está com uma pesquisa no seu doutorado intitulada “Forma”ação” dos formadores de professores de
matemática”; diante disso, solicitou aos professores que contribuam com a referida pesquisa, respondendo o formulário enviado por e-mail. Item 2. O Sr. Presidente deu as boas-vindas aos novos
conselheiros, que, após assinatura dos respectivos termos de posse, deram início aos trabalhos. Item
3. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 09ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2019.
Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. O
senhor Presidente pôs em discussão as novas diretrizes curriculares nacionais (RESOLUÇÃO
CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019), que revoga a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de
julho de 2015, destacando que a partir de agora temos aproximadamente dois anos para se adequar
às novas diretrizes de modo que o PPC seja elaborado seguindo os princípios das competências gerais estabelecidas pela BNCC; posto isso, ele elaborou um resumo contendo as principais mudanças
e enviou previamente para os membros do colegiado. O prof. Wagner Ferreira indagou se as mudanças trazidas pela resolução tinham sido vultosas. A profª. Viviane de Jesus explicou que sim, já que
as disciplinas agora devem ter um enfoque, também, no ensinar, não apenas no saber. Outra mudança importante destacada é que o aluno deve ter vivência da docência desde o primeiro ano do curso.
Dando continuidade, o prof. Samuel Canevari fez a leitura das competências específicas almejadas
pela aludida norma para os egressos, assim como a leitura do grupo de distribuição da carga horária.
Após discussões, a profª. Marta Élid sugeriu, a priori, que todos lessem a BNCC, de modo que pudessem debater os rumos a serem tomados nas próximas reuniões, e finalizou se comprometendo,
em uma próxima oportunidade, a apresentar a BNCC, com o propósito de sanar as possíveis dúvidas. A sugestão da professora foi acatada e deliberada pelo colegiado, para que fosse discutida na
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Referência: Discussão acerca das novas diretrizes curriculares nacionais (RESOLUÇÃO
CNE/CP Nº 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019).
Data: 13/02/2020
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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próxima quinta-feira, 20, em reunião informal. Item 5. A profª. Teresa Cristina exprimiu que participou ontem, 12, da reunião acerca do PIBID/Residência Pedagógica, onde foi informada que será
direcionado a Sergipe um total de 576 bolsas para cada programa e, pressupondo que a UFS será
contemplada com todas as bolsas, ficou acordado que cada curso indicado terá direito a um núcleo
(24 bolsas), com exceção aos cursos de Educação, de Letras e de Matemática do Campus de São
Cristóvão, que serão contemplado com dois núcleos cada, seguindo os critérios de prioridades passados pelo MEC. O prof. Ricardo Nicasso, que também participou da reunião, ratificou a fala da
prof. Teresa Cristina; contudo, ponderou comentando que no último edital a Pio X foi contemplada
com bolsas e pretende, neste edital, concorrer novamente. O Sr. Presidente comunicou que na última reunião de coordenação de curso houve um ponto intitulado “Pedido de apoio psicopedagógico
ao discentes do curso de Química”, no qual a coordenadora do curso expressou que os calouros do
curso de química estão apáticos, cogitando, inclusive, a confecção de um abaixo-assinado para o
trancamento coletivo da disciplina cálculo I; isto posto, a coordenadora apelou uma interferência da
direção do Campus para sanar o infortúnio. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de
Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos
presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro
de dois mil e vinte.
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2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 10/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 10 de março de 2019)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 12/03/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, na sala de reuniões
do Departamento de Matemática, Campus Prof. Alberto Carvalho, para tratar dos seguintes
assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.064142/2019-41 (Equivalência de Disciplinas), da discente Gicélia Maria de Oliveira
Santos Santana;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.007942/2020-93 (Atividades complementares), do discente Mateus Nunes Cruz;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Profa. Marta Élid sobre o processo
23113.008711/2020-88 (Atividades complementares), do discente João Paulo da Silva
Alves;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.006725/2020-69 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Sirlaine
de Almeida Santos;

7. Apreciação das solicitações de disciplinas optativas para 2020.1;
8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 12/03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Apreciação das solicitações de disciplinas optativas para 2020.1.
Data: 12/03/2020
Local: Sala de Reuniões do DMAI
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael dos Santos (representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Ordinária do Colegiado
do curso de Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.064142/2019-41 (Equivalência de Disciplinas), da discente Gicélia
Maria de Oliveira Santos Santana; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima
sobre o processo 23113.007942/2020-93 (Atividades complementares), do discente Mateus Nunes Cruz; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Profa. Marta Élid sobre o processo
23113.008711/2020-88 (Atividades complementares), do discente João Paulo da Silva Alves; 6.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.006725/202069 (Prorrogação do prazo de conclusão do curso), da discente Sirlaine de Almeida Santos; 7.
Apreciação das solicitações de disciplinas optativas para 2020.1; 8. O que ocorrer. Havendo
quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias,
prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel Canevari informou que a colação de grau
dos alunos que irão se formar no período 2019.2 será dia 17/04/2020. Outro informe foi com relação aos processos de reformulação do PPC que já estão no DELIB, o colegiado deverá decidir se
envia para o CONEPE ou não, tendo em vista que a diretriz que serviu de instrução foi revogada.
Informou também que na sexta-feira passada, 06, realizou uma reunião com os alunos que provavelmente farão o ENADE, destacando que o referido exame será realizado em novembro, e as inscrições dos alunos irão até 31 de agosto, tendo em vista que o período 2020.1 acaba em setembro, provavelmente, os formandos serão liberados e quem fará o ENADE serão os alunos irregulares. Ainda
sobre o ENADE 2020, ele informou que na última reunião de coordenação de curso foi pautado sobre o exame, a fim de saber o que os outros departamentos estavam realizando para conscientizar os
alunos da importância do exame, onde foi observado que o maior problema está na motivação dos
discentes; após discussão, a direção do campus comprometeu-se a organizar um simpósio para tratar
de assuntos comuns a todos os cursos, deixando os departamentos somente com assuntos específicos. Último informe é que foi instituída uma comissão denominada “Comissão de Regularização de
Ingresso dos Calouros”, cujo objetivo é fazer com que os calouros entrem no primeiro semestre da
cada ano, em um primeiro levantamento realizado, foi observado que os departamentos que mais ficariam sobrecarregados seria a Matemática e Educação, com aproximadamente 12h de carga horária média para cada docente, o que é viável; o prof. Éder, complementando a fala, destacou que
como alguns departamentos possuem áreas específicas com apenas um professor, haverá a necessidade de contratar substituto. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião
Ordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Posteriormente, o presidente deu início à apreciação do parecer emitido pelo prof. Alejandro relativo ao processo 23113.064142/2019-41 (Equivalência de disciplinas),
da discente Gicélia Maria de Oliveira Santos Santana. No processo a discente solicita a equivalência
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das disciplinas FISII0034 - Métodos de Física Teórica I, FISII0035 - Métodos de Física
Teórica II, FISII0017 - Introdução à Física Estatística, FISII0012 - Física C, FISII0029 Mecânica Clássica I, FISII0015 - Laboratório de Física C, FISII0023 - Laboratório de Física
Estatística e da Matéria Condensada como disciplinas eletivas; porém, com o intuito de seguir o
que preceitua o § 2° do Art. 34°, das normas acadêmicas, a aluna foi contatada, para que escolhesse
as disciplina que formariam o limite máximo de 8% convertida em optativas, conforme a resolução;
diante disso, foi favorável à inclusão das disciplinas FISII0017 - Introdução à Física Estatística,
FISII0012 - Física C, FISII0029 - Mecânica Clássica I, FISII0023 - Laboratório de Física
Estatística e da Matéria Condensada ao histórico da aluna. Sem mais discussões, o parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo foi aprovado por unanimidade. Item 4. O senhor presidente
deu início à apreciação do parecer do processo 23113.007942/2020-93 (Atividades Complementares), do discente Mateus Nunes Cruz, passando a palavra para o Prof. Fábio Lima. Com a palavra, a
docente relatou que o aluno computou, no total, 328 horas, solicitando, também, que o excedente
seja convertido em créditos optativos; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da
discente, conforme solicitado no processo e desfavorável à solicitação da conversão, diante da decisão tomada na 2º reunião ordinária de 2016 deste colegiado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Fábio Lima foi aprovado por unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari
colocou em apreciação o parecer do processo 23113.008711/2020-88 (Atividades Complementares), do discente João Paulo da Silva Alves, passando a palavra para o Profa. Marta Élid. Com a pa lavra, a docente relatou que o aluno fez um pedido idêntico ao discente do item anterior solicitando
além das atividades complementares que o excedente seja convertido em créditos optativos; destacando que, o aluno computou 300h; assim, ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da
discente, conforme solicitado no processo e desfavorável à solicitação da conversão, diante da decisão tomada na 2º reunião ordinária de 2016 deste colegiado. Em votação, o parecer emitido pela
Profª. Marta Élid foi aprovado por unanimidade. Item 6. Posteriormente, o prof. Samuel Canevari apresentou o processo 23113.006725/2020-69(prorrogação do prazo de conclusão do curso), da
discente Sirlaine de Almeida Santos, passando a palavra para o Prof. Éder Mateus, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que considerando o cronograma exequível, seu parecer foi
favorável à solicitação, sugerindo apenas que discente coloque a disciplina Legislação e Ensino, no
semestre 2021.2, período de oferta regular. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus foi aprovado por unanimidade. (prof. Rafael Almeida saiu do recinto) Item 7. Em seguida, o
prof. Samuel Canevari colocou em apreciação as solicitações de duas disciplinas optativas para
2020.1, Cálculo Avançado e Equações Diferenciais Parciais(EDP), destacando ainda que grande
parte dos alunos solicitantes estão presentes nas duas listas. (prof. Mônica chegou ao recinto) Levando em consideração que será ofertada a disciplina optativa Introdução à Teoria dos Números,
ofertar mais esses dois pedidos poderia causar uma sobrecarga nos alunos, devido à natureza da disciplina; Ademais, o professor Alan , solicitado para ministrar a disciplina Cálculo Avançado, já está
em tese com 18h; isto posto, sugeriu que fosse oferta apenas uma delas, Cálculo Avançado, condici-
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onado à viabilidade, pelo caráter mais genérico. Após discussões, ficou deliberado pelo colegiado
que a oferta da referida disciplina será encaminhada ao conselho departamental, após o levantamento da demanda no início do semestre, a fim de analisar a possibilidade da oferta. Em votação, o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Item 8. A profa. Teresa informou que os discentes Mateus, Rafael e Vanessa a procurou solicitando que o estágio deles começasse em abril, período de recesso acadêmico; diante do pedido, ela juntou-se aos professores Rafael e Marta, a fim de
verificar a possibilidade, porém, como o estágio deixou de ser disciplina passando a ser atividade,
surgiram algumas dúvidas; ao entrar em contato com o prof. Samuel Canevari, ele assinalou a impossibilidade do referido adiantamento, uma vez que no período de recesso os professores estarão
de férias e isso abriria um precedente complicado para o departamento. A profª Marta salientou que
a mudança de disciplina para atividade foi prejudicial, devido à natureza do estágio docente, anteriormente o professor tinha carga horária destinada para acompanhar o aluno de perto. O prof. Samuel Canevari ponderou que, em virtude da mudança, mais professores terão que orientar estágio. A
profª Marta, aproveitando o ensejo, frisou que deseja mais carga horária em disciplina, pois atualmente está com seis horas oficialmente no PAD, e para evitar possíveis problemas futuros, não quer
se resguardar na saída extraoficial adotada em reunião departamental de contabilizar duas horas dedicadas ao estágio. O prof. Samuel Canevari exprimiu que foram realizadas duas reuniões a fim de
discutir a reformulação do PPC, sob as novas diretrizes, a qual tem como base a BNCC; sendo as sim, as reuniões tiveram como objetivo precípuo entender as principais mudanças trazidas pelas diretrizes e compreender a BBNC, visto que a finalidade do novo PPC será atendê-la; oportunamente,
aproveitou também para convidar todos para reunião informal a ser realizada no dia 26, a fim de tratar acerca da reformulação do PPC. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira,
lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes.
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil
e vinte.
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3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 12/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 12 de maio de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 14/05/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Almeida sobre o processo
23113.009406/2020-44 (Atividades complementares), do discente Fernando Santos Gois;
4. Discussão acerca da BNCC;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 14/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão acerca da BNCC.
Data: 14/05/2020
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Local: ambiente virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente suplente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, sem justificativa, Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque.
Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 02ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Almeida sobre o processo 23113.009406/2020-44 (Atividades complementares), do discente Fernando Santos Gois;
4. Discussão acerca da BNCC; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item
1. O Prof. Samuel Canevari informou que esta reunião, realizada remotamente, foi autorizada pela
Portaria n° 246/2020/GR. O segundo informe foi acerca da Portaria n° 365/2020/GR, a qual mantém as atividades presenciais suspensas até o dia 30 de maio do corrente ano, ressaltou ainda que de
acordo com a portaria n° 473/2020/MEC, as aulas presenciais estão suspensas até o 16/06; no entanto, a UFS ainda não se manifestou. O terceiro informe foi acerca da consulta de funcionamento
do LABMAT feita pela PROGRAD, na qual foi enviado um formulário que foi repassado para o coordenador do LABMAT. Logo após, o coordenador respondeu o questionário, o qual já foi enviado.
O quarto informe foi que, desde o início da suspensão das atividades presenciais, todas as ligações à
secretaria e à chefia estão sendo redirecionadas para os celulares pessoais do secretário e chefe, respectivamente. O quinto informe o prof. Samuel Canevari comentou que a UFS vem pensando em
ações que serão tomadas assim que o retorno das aulas for possível, tal como disponibilização de
máscaras e álcool em gel em todas as salas. O sexto informe foi acerca da campanha para arrecadação de alimentos que está sendo realizada UFS, em face disso haverá um caixa no hall da entrada do
Campus Itabaiana, na qual, quem quiser doar, poderá depositar o alimento. O sétimo informe foi
que, no dia 30 de abril do vigente ano, a UFS deu colação de grau a 40 médicos, seguindo as orien tações de uma portaria expedida pelo MEC. O sétimo informe é que a UFS tem enviado e-mail’s
com o oferecimento de cursos de capacitação para o ensino a distância. O prof. Éder informou que o
grupo Inova UFS está realizando um ciclo de palestras relacionadas à pandemia, finalizou disponibilizando o link de acesso para os que tiverem interesse. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 02ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor presidente deu início à apreciação do parecer do processo 23113.009406/2020-44 (Atividades Complementares), do discente Fernando Santos Gois, passando a palavra para o Prof. Rafael Almeida. Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total, 274 horas, solicitando, também, o excedente seja convertido em
créditos optativos; assim, ele emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como
atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, confor-
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Local: ambiente virtual – Google Meet

me solicitado no processo e desfavorável à solicitação da conversão, diante da decisão tomada na 2º
reunião ordinária de 2016 deste colegiado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael Almeida foi aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o senhor Presidente deu início à discussão acerca da BNCC, franqueando a palavra à Profª Marta. Com a palavra ela fez uma breve
contextualização salientando que, em reunião informal anterior, fez apresentação pormenorizada da
BNCC com fulcro no ensino fundamental. Continuando, fez uma breve apresentação estrutural da
BNCC no tocante ao ensino médio referente à matemática, destacando os processos para a aprendizagem, ideias fundamentais bem como competências e habilidades que devem ser desenvolvidas em
todos os alunos do ensino médio. Após discussões, a profª Mônica reiterou que o objetivo da
BNCC nos anos iniciais é o desenvolvimento do saber, isto é, entender a matemática no cotidiano,
para que o aluno conceba a matemática não só como uma disciplina, como, porém, um saber de
vida. Reiterando a importância do fortalecimento dos anos iniciais e a importância de que isso seja
discutido em conjunto no âmbito das licenciaturas, dado que se a base não for fortalecida todas as
áreas do conhecimento serão impactadas. O prof. Samuel exprimiu que já tentou levar a discussão
para a coordenação de cursos; no entanto, até então, sem sucesso, uma vez que DELIB não forneceu
nenhuma orientação referente à reformulação do PPC. A profª. Marta salientou a necessidade dessa
discussão ser iniciada, de modo que, ao receber as orientações do DELIB, todos possam contribuir
para o melhoramento desta (profª. Teresa entrou na reunião). O prof. Éder demonstrou sua preocupação em trabalhar em cima de um documento sem qualquer direção do órgão responsável da UFS.
Sugerindo que seja feito um estudo mais afundo das mudanças que emergiram em relação à reformulação que já estava pronta. O prof. Samuel Canevari evidenciou a necessidade de que todos conheçam a BNCC e suas diretrizes a fim de que possam fazer da melhor maneira possível a reforma;
já no que concerne ao DELIB, poder-se-á realizar consultas a partir das discussões deste colegiado.
Após discussões, o prof. Samuel Canevari sugeriu que todos fizessem a leitura da reformulação já
feita, para que pudessem opinar sobre as mudanças em cima dela. Ademais, a profª. Mônica se dispôs a realizar estudos, que será apresentado na próxima reunião dia 28/05, acerca da BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019) , a fim de que os membros pudessem
ter um olhar mais crítico ao ler a reformulação do PPC. O prof. Samuel Canevari enfatizou a relevância de todos estarem trabalhando nisso. Item 5. Não houve manifestação neste ponto de pauta.
Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte.
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1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 26/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 26 de maio de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 28/05/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
2. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática
- 28/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de
dezembro de 2019).
Data: 28/05/2020
Local: ambiente virtual – Google Meet
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Estiveram ausentes, sem justificativa, Rafael dos Santos
(representante discente) e Ricardo Nicasso Benito. Pauta: 1. Apreciação da Ata da 03ª Reunião
Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 2. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019). Item 1. O senhor presidente pôs
em discussão a Ata da 03ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Com sugestão do discente Mateus solicitando a inclusão do nome da discente Vanessa na lista de presentes. Logo após, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. (prof. Wagner entrou na reunião) Item 2. Ato
contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início à discussão relativa à BNC Formação (Resolução
CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019), transferindo a palavra à prof. Mônica, que ficou responsável na última reunião pela apresentação. Com a palavra, a profa. Mônica observou que, na
apresentação, trouxe considerações pedagógicas que ela, na condição de pedagoga, conseguiu vislumbrar a partir do que o documento apresenta nas entrelinhas para tentar colaborar de uma maneira
mais próxima da realidade e que, consequentemente, possa ser pensado como se materializar no
PPC. Continuando, destacou que a BNC formação é um documento orientador das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores e surge da necessidade que consta na LDB,
dispondo que a educação básica precisa ter um currículo comum e, diante disso, os cursos de formação precisam também atender a essa necessidade. Então tendo a BNCC aprovada para a educação
básica emergiu a necessidade de aprovação de uma base nacional comum para a formação docente
que tem como norte as próprias competências e habilidades que são designadas na BNCC, devendo
ser implementadas em todas as modalidades de formação docente. Pretendendo na formação a articulação de aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral. Para que a apresentação não ficasse
muito extensa e para que houvesse um melhor entendimento e aproveitamento, o prof. Samuel Canevari sugeriu que fossem apresentadas apenas as competências gerais comuns a todos os cursos
nesta reunião. Todos os membros concordaram. Logo após, a prof. Mônica expendeu todas as dez
competências gerais individualmente, fazendo indagações ao final de cada uma para que os membros tivessem uma direção de como implementá-las no PPC da matemática. Ressaltando que as
competências se traduzem em princípios e valores que buscam ser consagrados na formação docente. Após apresentação, o professor Samuel Canevari, assim como os professores Éder e Marta, agradeceram e parabenizaram a professora Mônica pela explanação e esclarecimento. Por fim, ficou deliberado por este colegiado que a próxima reunião para conclusão da apresentação será realizada no
dia 11/06/2020. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata
que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e vinte.
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4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 17/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 16 de junho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 18/06/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);

3. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019).
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 19/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 04a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de 20 de
dezembro de 2019).
Data: 18/06/2020
Local: ambiente virtual – Google Meet
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, sem justificativa,
Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 3. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de 20 de dezembro de 2019); 4. O que ocorrer. Havendo quórum, o
presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O Prof. Samuel Canevari Informou que neste período especial,
que será iniciado segunda, 22, foram ofertadas três disciplinas: Estruturas Algébricas II, com prof.
Mateus Alegri; Matemática Financeira, com prof. Wagner; Fundamentos de Matemática, com prof.
Samuel Canevari. No período de matrícula, a disciplina Matemática Financeira houve 245 interessados. Em face disso, o prof. Wagner foi contatado e autorizou o aumento de 50 para 100 vagas. A
disciplina Fundamentos de Matemática obteve 58 interessados, diante disso ele aumentou a quantidade para 60 vagas. a disciplina Estruturas Algébricas II obteve 8 interessados. Informou ainda sobre o recebimento do Memorando Eletrônico Nº 121/2020/PROGRAD, o qual convoca as coordenações de curso para reunião no dia 22 de junho do corrente ano, segunda-feira, às 14h30, para tratar de assuntos relacionados à operacionalização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade 2020) e esclarecer dúvidas sobre o Exame. A reunião será realizada por videoconferência
através do Google Meet. Estendendo o convite aos demais. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor presidente deu início à
continuação da discussão referente à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de 20 de dezembro de 2019), que teve início na 1º reunião extraordinária colegiado de matemática, na qual a professora Mônica iniciou a apresentação, que todos obtiveram acesso, preparada por ela. Ficou decidido naquela reunião que ela presentaria por uma hora para que não ficasse cansativo, nem para ela,
nem para os demais. Portanto deu tempo, somente, dela falar sobre as competências gerais e hoje
ela continuou a apresentação. Logo após, indagou se a professora gostaria de terminar toda a apresentação hoje, ou gostaria de adotar o mesmo procedimento da reunião passada, passando a palavra
para ela. Esta relatou que ainda há mais duas discussões para perfazer a apresentação: a questão das
competências específicas das licenciaturas e da parte referente às questões mais burocráticas da estruturação do currículo. Continuando a professora ponderou a direção da apresentação uma vez que
essa discussão de competências e habilidades é algo já característico do curso e faz parte da expertise dos docentes, porque não é uma discussão consensual e a BNC formação vem embasada nessa
perspectiva teórica, no entanto não é uma perspectiva que seja consensual no que se entende de ca-
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minhos da formação. Por conseguinte questionou se os membros desejavam a apresentação das
competências específicas presentes no documento, retiradas ipsis litteris deste, acrescidos de outras
perspectivas ou se preferem que a apresentação não aborde outras perspectivas de discussão e foque
só no que está presente no documento. A profª Marta manifestou sua preferência por uma apresentação que trouxesse outros elementos, a fim de aumentar o campo de visão. O prof. Samuel Canevari
coadunou-se à fala da prof. Marta e sugeriu que a apresentação tivesse duração de uma hora para
um melhor aproveitamento. Todos concordaram. A profª Mônica salientou que, caso os membros
quisessem alongar mais essa discussão, ela pode encaminhar outros materiais e preparar um novo
material para fosse discutido com base na literatura especializada, analisando o documento e o que
os teóricos pensam, o que se entende por isso no Brasil e no mundo, para poder situar-se e começar
a construir o PPC. Ato contínuo, a profª. Mônica deu continuidade apresentando a parte do documento que são as competências específicas da formação docente e são competências que foram
construídas a partir das competências gerais para que se pudesse pensar especificamente a formação
de professores. O documento traz que são competências a ideia do saber-conhecer, ou seja, o objeto
do conhecimento e o conhecimento que o aluno adquire que se desdobram em habilidades que é o
saber-fazer, isto é, o que ele vai fazer com esse conhecimento quando ele chegar na prática na ação
docente por meio de articulação com as competências gerais, vistas anteriormente, para assegurar,
desse modo, tudo o que o documento chama de uma formação integral. Essas competências específicas no documento foram distribuídas em três dimensões: a primeira se chama conhecimento profissional; a segunda se chama prática profissional; e a terceira se chama engajamento profissional.
Cada dimensão possui quatro competências específicas, as quais foram pormenorizadas e contextualizada pela profª Mônica. Finda a apresentação, o prof. Samuel Canevari teceu alguns comentários
acerca das diferenças trazidas pelas três dimensões relativas ao que se pode notar corriqueiramente.
A profª. Marta fez um questionamento à fala da profª. Mônica do que é a função do professor e o
que é função do bacharel, mas a pesquisa nunca foi deixada de lado e requer um perfil mais de licenciatura do que bacharelado e sabe que são perfis completamente diferentes, no entanto a pesquisa nunca foi colocada em xeque; inclusive, na área de ensino tem-se a perspectiva do professor-pesquisador, então agora será feito um treinamento de professores para ir para escola e desenvolver um
currículo que está alicerçada na BNCC e ponto, porque quando foi falada da pesquisa inclusive na
área de educação nos cursos de pedagogia, ela começou a pensar sob sua perspectiva que é da área
de ensino, como fará a formação do professor sem que ele reflita e pesquise sobre a sua própria
prática e como é que ele vai dar aula sendo que ele não está alinhado com as pesquisas que são da
área de ensino. A profª. Mônica respondeu que o documento vem trazendo a proposta que, quando
lida a parte de distribuição de carga horária, pode-se notar uma perspectiva direcionada para essa
espécie de treinamento citada, que é formar esse profissional para ele ser docente e não para ser pesquisador. Diante disso, uma proposta que se tem muito nos últimos tempos é acabar um pouco essa
dicotomia entre quem é professor e quem é pesquisador e tentar nos componentes curriculares inse-
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rir a proposta de formar professores-pesquisadores que são aqueles que são capazes de tornar a escola a sua prática, o objeto do conhecimento, sendo desenvolvido na escola como objetos de pesquisa, entendendo que para fazer pesquisa não é preciso estar no PIBIC, no mestrado ou no doutorado,
porque a pesquisa é cotidiana, é inerente à ação docente. O professor-pesquisador é esse profissional e não mais o profissional é professor ou é pesquisador, todavia como podemos formar esse professor, um professor pesquisador, sendo reflexivo e não somente um professor operacionalizador de
competência de habilidade. Uma vez que a BNC traz medidas drásticas para os cursos, principalmente, porque quando chegar o momento de fazer a composição curricular haverá uma atribuição
de carga horária bem maior para as questões relacionadas a docência, e carga horária específica vai
precisar ser pensada uma forma de ser realocada. Porém, como fazer isso sem perder de vista a noção de que estamos formando professores, mas que professores são também pesquisadores, pesquisadores da escola, do cotidiano, da comunidade, da ação docente, e que a pesquisa é algo que faz
parte da formação. Pois se o docente pesquisa ele avalia, reflete e precisa fazer uma dissertação, ou
publicar um artigo científico, ou publicar uma tese para essa pesquisa. Essa pesquisa é cotidiana.
Portanto deve-se pensar isso curricularmente junto aos componentes curriculares e das áreas quando
for analisar as questões práticas e como fazer essa articulação sem perder de vista a pesquisa, atendendo ainda aos critérios do documento. A profª. Teresa explanou que havia feito uma breve uma
leitura da apresentação, mas nos princípios, que será o próximo tópico, e fez a leitura do art. 6, inciso V, da BNC. Concluindo que não viu no documento essa parte que indica menos valor para pesquisa, talvez, porém, pode não ter sido uma leitura atenta, mas vê que o inciso aborda bem o que já
é feito que é preparar os estudantes, inclusive com os alunos pibidianos que não estão na escola somente para desenvolver técnicas com o fim na docência, estão também investigando a prática, de
modo que eles coletam dados, analisam o que foi coletado, produzem e refletem. Logo já estamos
formando professores-pesquisares. A profª. Mônica concordou com a profª. Teresa, entretanto destacou que o documento traz a perspectiva da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão até
porque isso não pode ser negado, visto que é um princípio que fundamenta a própria existência das
Universidades, no entanto, quando se adentra à parte curricular, ele vai reduzindo gradativamente as
ações direcionadas para pesquisa e consegue-se constatar de uma forma implícita que vai sendo priorizada a questão da docência em detrimento da pesquisa na formação. A profª. Teresa complementou que a explicação e os questionamentos da profª Mônica trazem uma oportunidade excelente
para que possamos refletir sobre como estão sendo nossas aulas, como preparo minhas aulas, qual o
processo de avaliação. Então reputa que fazer essa discussão sobre o documento e assim como está
sendo, é positivo, uma vez que coloca-nos em uma posição de reflexão sobre a prática, que algo extremamente grande. Conclusa a discussão, ficou deliberado por este colegiado que a próxima reunião para dar continuidade à apresentação será no dia 26/06/2020. Item 4. O prof. Samuel Canevari,
em virtude da reunião do Enade que ocorrerá dia 22 de Junho, solicitou encaminhamentos que este
colegiado considere pertinente para representação, além do projeto pedagógico referente ao Enade,
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que está paralisado devido à pandemia. O prof. Éder recomendou que seja questionado acerca do
calendário relativo ao exame. O prof. Alejandro solicitou que fosse verificada a viabilidade de dar
continuidade ao projeto pedagógico por meio de videoconferência ou videoaula. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao
décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte.
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2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 23/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 23 de junho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 25/06/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática
- 25/06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de
dezembro de 2019).
Data: 25/06/2020
Local: ambiente virtual – Google Meet
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, , Mônica Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e
Wagner Ferreira Santos. Estiveram ausentes, sem justificativa, Mateus Nunes Cruz (representante
discente) e Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta: 1. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução
CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019). Havendo quórum, o presidente deu início à reunião
fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O
prof. Samuel Canevari deu início à continuação da discussão relativa à BNC Formação (Resolução
CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019), dirigida pela profª Mônica, cedendo a palavra para
esta. Com a palavra, a profa. Mônica destacou que os princípios e fundamentos apesentados nesta
reunião tem enfoque na primeira formação, a formação integral, como é a finalidade do deste curso.
Logo após, fez a apresentação dos 14 princípios, comuns a todas as licenciaturas, em detalhes, destacando os valores pretendidos. Na sequência expendeu os fundamentos pedagógicos da organização curricular, nove, os quais conclui-se uma diferenciação entre licenciatura de pedagogia e licenciatura das demais áreas. Em seguida a apresentação, o prof. Samuel Caneravi questionou que, nos
fundamentos apresentados, não há nada que verse sobre o conteúdo específico que o formando deve
ter para se tornar um professor. A prof. Mônica respondeu destacando que os fundamentos não trazem essa perspectiva específica, porque eles estão direcionados para todas as licenciaturas. Deste
modo, conforme o 1º fundamento, os conhecimentos específicos devem ser extraídos da BNCC.
Perfazendo-se, portanto, a BNC-formação um documento genérico. Concluiu destacando que os
textos enviados ao prof. Samuel Caneravi irão detalhar melhor. Este relatou que, ao final da reunião, os textos serão enviados a todos. Logo após, propôs que a discussão sobre a distribuição curricular avaliação discente seja feita em uma próxima oportunidade. Todos concordaram. Após discussões e opiniões, a profª. Mônica ponderou pela importância de que o DEAPE faça um direcionamento para que cada curso não proponha de forma diferente tentando adequar às suas especificidades e, em face disso, pode ser que mais adiante a Universidade venha a questionar a elaboração.
Após conversações acerca da metodologia e paradigma, ficou deliberado por este colegiado que a
próxima reunião será realizada no dia 02/07/2020. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada
pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte.
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5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 30/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 30 de junho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 02/07/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação da Ata da 02a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);

4. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de dezembro de 2019).
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 02/07

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 05a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de 20 de
dezembro de 2019).
Data: 02/07/2020
Local: ambiente virtual – Google Meet
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, sem justificativa,
Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 04ª Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2020); 3. Apreciação da Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 4. Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de 20 de dezembro de 2019); 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o
presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O prof. Samuel Canevari informou que o departamento, neste período especial 2019.4, está ofertando três disciplinas: Fundamentos de Matemática, com ele próprio;
Estruturas Algébricas II, com prof. Mateus Alegri; Matemática Financeira, com prof. Wagner Ferreira. Destacando que está sendo uma experiência satisfatória. Comentou ainda que o prof. Mateus
está, também, satisfeito com o desenvolvimento. Aproveitando o ensejo o prof. Wagner fez o seu
relato da sua experiência e coadunou-se à fala do prof. Samuel. Segundo informe foi em relação à
reunião do Enade realizado no dia 22 de junho de 2020, presidida e dirigida por Marluce Lopes, que
fez um panorama geral em relação ao Enade relatando que o exame é regido por três documentos:
Portaria, Diretrizes de Área e o Edital. No entanto, até o momento da reunião apenas a portaria havia sido publicada, o que leva a presumir que o exame, previsto para o dia 22 de novembro, será
adiado. Ela orientou ainda que os alunos que serão inscritos são os ingressantes em 2020, pois são
caracterizados por terem de 0 a 25% de integralização do curso, todavia esses ingressantes não fazem provas. Ademais são inscritos também no exame os concluintes, que são os que estão com integralização maior ou igual à 80% do curso. No geral, ela relatou que os alunos se sentem motivados
e ansiosos para o exame, diferente da realidade deste departamento, conforme relatou o prof. Samuel Canveravi, que buscou solução para esta adversidade. Por oportuno, o prof. Alejandro, que também participou da reunião, relatou que Marluce orientou-lhes a buscar coordenadores que obtiveram êxito no exame, a fim de que obtivessem uma melhor diretriz. Terceiro informe foi relativo à
sugestão de que o conselho de coordenação de curso discutisse sobre as reformas curriculares e, em
face disso, solicitou o ponto de pauta na reunião deste conselho. O presidente do conselho garantiulhe que o ponto seria inserido. No entanto, para sua surpresa, no dia da convocação, foi informado
que a reunião não seria convocada por ausência de pontos de pauta. Quarto informe foi sobre edição
das gravações destas reuniões que ele noticiou que iria enviar, entretanto até o momento não conseguiu editar e solicitou voluntários. No entanto, caso ninguém se voluntarie, comprometeu-se a
aprender e editar. A prof. Mônica informou que o Departamento de Educação está com uma agenda
de atividades interdisciplinares na modalidade de extensão, fazendo várias discussões. Em face dis-
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 05a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de 20 de
dezembro de 2019).
Data: 02/07/2020
Local: ambiente virtual – Google Meet
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so, convidou todos a participarem. O prof. Ricardo Nicasso informou que estão abertas as inscrições
para o programa Residência Pedagógica e também para o PIBID. As inscrições vão até o dia 7 de
junho, às 23:59h. O edital já foi enviado para os alunos. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 04ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Após alteração sugerida pelo prof. Wagner, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, senhor presidente
deu início à continuação da discussão referente à BNC Formação (Resolução CNE/CEB no 02, de
20 de dezembro de 2019), destacando que aconteceu uma alteração na apresentação e que esta foi
enviada a todos preliminarmente juntamente com os textos teóricos. Logo em seguida, transferiu a
palavra à profª. Mônica. Esta relatou que fez uns pequenos ajustes textuais no tópico referente à distribuição curricular, porque percebeu que alguns pontos estavam suscitando dúvidas nas reuniões
anteriores, por conseguinte tentou deixar o texto de forma mais entendível para elidar um pouco das
dúvidas. Na sequência, fez apresentação do tópico distribuição curricular, no qual a carga horária
total do curso deverá ter, no mínimo, 3.200h, atendendo aos princípios e fundamentos pedagógicos,
distribuídas em três grupos: Grupo I (800h) - que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos; Grupo II (1600h) – que consiste no aprofundamento da área de conhecimen to; Grupo III (800h) – que fundamenta-se na prática pedagógica intrinsecamente articulada. Detalhando os pontos que devem ser abordados em cada grupo e suas particularidades. Em seguida,
apresentou como deverá ser realizada a avaliação discente ao longo do curso e, por fim, apresentou
o prazo para adequação do currículo dos cursos às diretrizes da BNC-Formação, dezembro/2021.
Finda a apresentação, o prof. Samuel Canevari fez uma breve apresentação da última grade aprovada para que os membros pudessem ter uma ideia daquilo que pode ser aproveitado. Após discussões, o colegiado deliberou que para a próxima reunião, a ser realizada no próximo dia 16, será avaliada BNC-formação em cotejo com a área de formação pedagógica da reforma já aprovada, para
que se verifique os pontos convergentes e divergentes. Item 5. O prof. Éder convidou os membros
para participarem de uma palestra a ser realizada hoje, às 15h, por videoconferência, com seguinte
tema: Interiorização e desafios. Ademais, informou que com o adiamento do Enem, há a possibilidade de facilitar a regularização do ingresso dos calouros. O prof. Samuel Canevari relatou que na
próxima próxima reunião do Conselho de Centro, haverá uma discussão a respeito da BNC, especificamente sobre o Grupo II, que determina que todos os cursos precisam ter uma discussão de matemática. Desse modo, o Departamento de Letras de Itabaiana já solicitou anuência para oferta de
uma disciplina. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata
que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte.
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3ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 14/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 14 de julho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 16/07/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020);
1.

2. Discussão a respeito do PPC.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática
- 16/07

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão a respeito do PPC.
Data: 16/07/2020
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Local: ambiente virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria,Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente suplente), Viviane de Jesus Lisboa
Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, sem justificativa, Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta:
1. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020);
2. Discussão a respeito do PPC. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 05ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Após alteração sugerida pela profª. Viviane, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Em
seguida, o Sr. Presidente deu início à discussão a respeito do PPC relatando que no dia 28 de maio
foi apreciada e aprovada pelo CONEPE a alteração do projeto pedagógico do curso de graduação
em Teatro/Licenciatura à luz da resolução a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que
está revogada. Considerando o exposto, questionou se os conselheiros gostariam de dar continuidade ao projeto de alteração do PPC, já quase finalizado, nos moldes da supramencionada resolução.
Por maioria, os conselheiros declinaram e decidiram dar continuidade aos estudos com base na resolução a viger, uma vez que trabalhar em cima de uma resolução já revogada acarretaria duas mudanças de grade curricular em um período menor que três anos, sendo, destarte, prejudicial aos discentes. Logo após, conforme definido na reunião anterior, deu-se início ao cotejo entre as disciplinas do projeto de alteração já aprovado por este colegiado, especificamente as da área de ensino e
pedagógica, e a BNC-formação, a fim de definir em quais grupos de distribuição curricular são pertencentes. Após comparações a profª. Mônica se disponibilizou a fazer uma análise das ementas das
disciplinas no tocante à área pedagógica, a fim de ajustá-las ao Grupo I. Finda as discussões, ficou
encaminhado por este colegiado que a próxima reunião será realizada no dia 23 deJulho deste ano.
Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao décimo sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte.
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4ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 21/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 21 de julho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 23/07/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
Apreciação da Ata da 03a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020);
1.

2. Discussão a respeito do PPC.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática
- 23/07

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 04a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão a respeito do PPC.
Data: 23/07/2020
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Local: ambiente virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria,Vanessa Conceição Santos Sousa (Representante discente suplente), Viviane de Jesus Lisboa
Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, sem justificativa, Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta:
1. Apreciação da Ata da 03a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2020); 2. Discussão a respeito do PPC. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 03ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020. Após
alteração sugerida pela profª. Viviane, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade.
Item 2. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à discussão a respeito do PPC reiterando que, conforme encaminhado em reunião anterior, dará continuidade ao cotejo entre as disciplinas da última
grade aprovada, especificamente das áreas afins, e os grupos de distribuição curricular da BNC-formação, a fim de adequá-las. Após adentrar na análise da disciplina Introdução à Ciência da Computação, encaminhou-se por este colegiado que os professores Wagner e Rafael prepararão uma proposta de disciplina, que seja ofertada pelo DMAI, para substituir a retromencionada disciplina no
intuito de que esta tenha uma maior interação com os cursos de Novas Tecnologias e Cálculo Nu mérico. Dando continuidade, ao analisarem a disciplina de Libras, a professora Mônica propôs que
fosse analisada a inclusão da disciplina de Fundamentos da Educação Inclusiva, a qual supre a necessidade de discussão sobre educação inclusiva no projeto pedagógico, ou a criação de uma disciplina que atenda essa demanda a ser ofertada pelo departamento. Concluída a discussão acerca das
áreas afins, o prof. Éder recomendou que fossem analisadas as disciplinas de Prática de Pesquisa e
TCC. Conclusas as discussões propostas nesta reunião, deliberou-se que a próxima reunião será realizada no dia 30/07/2020, para dar continuidade explorando as disciplinas da formação científica.
Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao vigésimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte.
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5ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 28/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 28 de julho de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 30/07/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
Apreciação da Ata da 04a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020);
1.

2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo
23113.015659/2020-90 (Atividades complementares), da discente Jaine Fernandes da Cruz
Santos;
3.

Aproveitamento de disciplina optativa cursada no período especial 2019.4;

4. Discussão a respeito do PPC.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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- 30/07

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 05a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão a respeito do PPC.
Data: 30/07/2020
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria,Vanessa Conceição Santos Sousa
(Representante discente suplente), Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, com justificativa, Mônica Modesto Andrade(DEDI). Esteve ausente, sem justificativa,
Rafael dos Santos (representante discente). Participou da reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta: 1. Apreciação da Ata da 04a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 2. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo 23113.015659/2020-90 (Atividades complementares), da discente Jaine
Fernandes da Cruz Santos; 3. Aproveitamento de disciplina optativa cursada no período especial 2019.4; 4. Discussão a respeito do PPC. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião
fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O
senhor presidente pôs em discussão a Ata da 04ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020.
Sem sugestão de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.015659/202090 (Atividades Complementares), da discente Jaine Fernandes da Cruz Santos, passando a palavra
para o Prof. Ricardo Nicasso, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna
computou, no total, 325 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente,
conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Ricardo foi aprovado por unanimidade. Item 3. Dando continuidade, o Sr. Presidente colocou em apreciação o aproveitamento de
disciplina optativa cursada no período especial 2019.4, narrando que, no período especial 2019.4,
três discentes do DMAI quiseram cursar uma disciplina optativa ofertada pelo DMA, Introdução à
Filosofia da Matemática, no entanto, levando em conta os critérios SIGAA, eles não foram aceitos.
Ainda assim, o docente responsável pela disciplina, João Paulo Attie, permitiu informalmente que
eles cursassem a disciplina, todavia só dois alunos seguiram até o final e obtiveram êxito. Isto posto, a fim de que os alunos tivessem a disciplina integralizada aos seus respectivos históricos, o aludido professor sugeriu que fosse aberta uma disciplina de ensino individual, na qual ele fosse o docente, para que estes discentes participassem a fim de que fossem atribuídas as notas auferidas. Diante do exposto, após discussões, o prof. Wagner recomendou que o departamento sugerisse ao
DMA a abertura da mencionada turma, uma vez que foram eles os ofertantes da disciplina. O prof.
Éder opinou pela não abertura da referida turma, a fim de que não se abra tal precedente e não proporcione futuras arbitrariedades. Conclusas as discussões, encaminhou-se para votação a abertura
ou não da disciplina pelo DMAI. Em votação, três membros foram favoráveis à abertura e oito
membros foram contrários à abertura. Ante o exposto foi deliberado que o departamento faria a
sugestão para que o próprio DMA produza um desfecho. Item 4. Em seguida, o prof. Samuel Canevari deu continuidade à discussão a respeito do PPC, destacando que nesta reunião serão avaliadas
as disciplinas da área de formação científica, a fim de enquadrá-las aos grupos dispostos na BNCformação. O prof. Éder declarou que em sua análise preliminar constatou que todas as disciplinas da
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referida área estão inseridas no Grupo II. Após discussões, o prof. Samuel Canevari encaminhou
para votação se todos os membros concordavam que os componentes curriculares específicos estão
inseridos no retromencionado grupo. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Finalizado o
debate, definiu-se que, para a próxima reunião, a ser realizada no dia 13/08/2020, a profª. Viviane
apresentará o quadro com a carga horária já apurada em cada grupo, com o propósito de que possam
ser feitos os ajustes e encaminhamentos. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao trigésimo dia do mês de julho de dois mil e
vinte.

Departamento de Matemática (DMAI) - Histórico de Atas
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6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 18/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 18 de agosto de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 20/08/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 05a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Etcheverria sobre o processo
23113.020589/2020-64(Atividades complementares), da discente Vanessa Conceição Santos
Sousa;
4. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane Aquino sobre o processo
23113.020593/2020-53 (Atividades complementares), da discente Rafael dos Santos;

5. Discussão relativa ao PPC;
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 06a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa ao PPC.
Data: 20/08/2020
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Nunes Cruz (representante discente), Mônica
Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina
Etcheverria, Vanessa Conceição Santos Sousa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira
Santos. Esteve ausente, sem justificativa, Rafael dos Santos (representante discente). Participou da
reunião como convidado o professor Alejandro Caicedo Roque. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação
da Ata da 05ª Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 3.
Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Etcheverria sobre o processo
23113.020589/2020-64(Atividades complementares), da discente Vanessa Conceição Santos
Sousa; 4. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Viviane Aquino sobre o processo
23113.020593/2020-53 (Atividades complementares), do discente Rafael dos Santos; 5.
Discussão relativa ao PPC; 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião
pondo a pauta em discussão; solicitando a retirada do ponto três, tendo em vista que o parecer não
foi encaminhado para apreciação; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade.
Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 05ª Reunião
Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer
emitido pela Profª. Viviane Aquino sobre o processo 23113.020593/2020-53 (Atividades
complementares), do discente Rafael dos Santos; 4. Discussão relativa ao PPC; 5. O que
ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari informou que a minuta da resolução do período remoto
2020.1 já foi finalizada e encaminhada ao Reitor para que seja dado encaminhamento necessário. O
prof. Éder relatou que ela foi encaminhada ao CONEPE e encontra-se em tramitação especial. O
prof. Samuel informou ainda que recebeu um memorando eletrônico do DQCI que questiona se a
oferta regular cadastrada, será mantida no período emergencial, entretanto, até o momento, como
nada foi decidido, não há esta informação. O prof. Éder informou que as Entidades de Classes
realizarão consulta pública, remotamente, à comunidade acadêmica para eleição de Reitor e ViceReitor, nos dias 24 e 25 de agosto, ressaltando a importância da participação de todos. A profª.
Marta informou que ela e o prof. Rafael Almeida comporão uma chapa para revitalização da
Regional Sergipe da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e que as eleições ocorrerão dos
dias 24 ao dia 31de agosto, via e-mail e apenas associados poderão votar. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 05ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020. Sem
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.020593/202053 (Atividades Complementares), do discente Rafael dos Santos, passando a palavra para a Prof.
Viviane Aquino, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que aluno computou, no
total, 273 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como
atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente,
conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Profª. Viviane foi aprovado por
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unanimidade. Item 4. Sem demora, o Sr. Presidente deu início às discussões acerca do PPC, tendo
em vista que na reunião passada ficou decidido que seria elaborada uma tabela contendo as
adequações já realizadas. Responsável pela elaboração da tabela, a Prof. Viviane deu início à
apresentação, na qual observou-se que os grupos I, II e III apresentam, respectivamente, 345, 1740 e
805 horas. Sobre as cargas horárias o professor Samuel Canevari pontuou que o grupo I necessita
ter 800 horas enquanto o grupo II 1600, desse modo o grupo II excede a carga horaria enquanto no
grupo I falta. Sobre a questão referente a este grupo, a Prof. Mônica ressaltou que já havia feito
algumas sugestões acerca de disciplinas as quais poderiam tanto ser solicitadas de outros
departamento, quanto elaboradas e ministradas pelo próprio departamento. Notou-se que a
disciplina FÍSICA III, estava equivocadamente presente na tabela e após sua retirada o grupo II
passou a ter 1680 horas. Foram discutidas sobre como se daria o processo de organização e
distribuição das disciplinas. O professor Éder sugeriu convocar uma pessoa do DEAPE para
participar da próxima reunião, para discutir e nortear acerca da elaboração do documento, no
entanto até momento o DEAPE não tem um direcionamento consolidado acerca do tema. A
Professora Mônica sugeriu a criação de disciplinas pelo próprio departamento que envolvesse as
diretrizes curriculares nacional de direitos humanos, educação ambiental, relações étnicos-raciais,
pois observou que esses pontos estão em déficit no curso. O Prof. Samuel propôs que os professores
da educação matemática se reunisse para analisar e propor as disciplinas do primeiro ao ultimo
período e verificar a carga horária, tanto de matérias que os próprios professores podem ministrar,
quanto de matérias que poderiam ser ofertadas por outros departamentos ou professores do próprio
departamento . O Prof. Éder sugeriu a criação de uma comissão de 3 pessoas, na qual ele estaria
incluído, para analisar e criar uma tabela com a carga horaria dos professores do departamento, para
que se possa decidir pela criação de disciplina no próprio departamento e solicitação a outros
departamentos. Em, seguida, o professor Samuel afirmou a já existência de uma tabela semelhante
que foi elaborada pelo professor Alejandro. Após as discussões, o Prof. Samuel Canevari sugeriu
dois encaminhamentos, sendo o primeiro pela formação de uma comissão de educação matemática
composta pelos quatro professores da educação matemática incluindo a Prof. Mônica e a Prof.
Viviane, sendo no total 6 professores, que ficaram responsáveis por estudar sobre o que é necessário
para a formação de um professor e a respeito da carga horaria e como essas matérias podem ser
distribuídas o longo dos quatro anos de curso; o segundo encaminhamento foi pela criação de uma
segunda comissão que será composta pelo Prof. Éder e o Prof. Alejandro a qual será responsável
por fazer um estudo da carga horária de modo geral incluindo as disciplinas da matemática e a carga
horária de todos os professores do departamento. A próxima reunião será realizada assim que um
dos grupos terminar os trabalhos. Item 5. A profª. Marta informou que ontem, 19, foi dado início ao
ciclo de palestras PROMAT UFS, que é uma parceria do PROFMAT de Itabaiana e PROFMAT de
São Cristóvão, e ontem ocorreu uma palestra proferida pela professora Verônica Craveiro, sendo
uma apresentação bastante satisfatória. Ademais, relatou que as palestras serão realizadas
quinzenalmente, às quartas-feiras, às 15h, com novos palestrantes. Nada mais havendo a tratar, eu,
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Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo dia do
mês de agosto de dois mil e vinte.
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7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 08/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 08 de setembro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 10/09/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Etcheverria sobre o processo
23113.020589/2020-64(Atividades complementares), da discente Vanessa Conceição Santos
Sousa;
4.

Oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto;

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo
Roque(suplente), Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Mônica Modesto Andrade(DEDI),
Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, com justificativa, Marta Élid Amorim
Mateus(férias). Participou da reunião como ouvinte o discente Mateus Nunes Cruz. Pauta: 1.
Informes; 2. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Etcheverria sobre o
processo 23113.020589/2020-64(Atividades complementares), da discente Vanessa Conceição
Santos Sousa; 4. Oferta 2020.1 na modalidade de ensino remoto; 5. O que ocorrer. Havendo
quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias,
prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O prof. Samuel Canevari informou que foi enviada a todos
a Resolução Nº 26/2020/CONEPE, que aprova e regulamenta as Normas para Atividades
Educacionais Remotas Emergenciais para os cursos de Graduação no âmbito da Universidade
Federal de Sergipe. Informou ainda que a partir de ontem, 09, a servidora terceirizada Carmen foi
realocada para este departamento e ajudará nos trabalhos da secretaria. Informou também fora
enviado a todos os professores da área de ensino o memorando Nº 149/2020/PROGRAD, o qual
dispõe sobre orientações de estágio durante atividades educacionais remotas emergenciais, neste
período 2020.1. Informou inclusive que o mandato de representação discente expirou e, posto isso,
o DCE estará, no dia 16/09, realizando 1º Assembleia Estudantil de Matemática para a seleção de
representantes. Por fim, informou que estará em férias do dia 15/09 ao dia 02/10. O prof. Éder
relatou que foi realizada a 1º reunião para realização da SEMAT contando, inclusive com 5 alunos,
e que foram decididos alguns pontos acerca do evento, no entanto a data do evento ainda segue
indeterminada uma vez que não há um calendário acadêmico definido. Informou ainda que,
juntamente com o prof. Alejandro concluiu os estudos sobre a carga horária total do curso na última
grade aprovada e constatou que não haverá sobrecarga para os docentes. Por fim, convidou os
docentes a participarem da reunião que será realizada amanhã, com o fim de analisar as disciplinas
e verificarem quais necessitam de adaptação. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata
da 06ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em
votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a
apreciação do parecer do processo 23113.020589/2020-64 (Atividades Complementares), da
discente Vanessa Conceição Santos Sousa, passando a palavra para a Profª. Teresa Cristina, relatora
do processo. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 313 horas; assim,
emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares,
com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Em votação, o
parecer emitido pela Profª. Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 4. Sem demora,
iniciou-se a discussão acerca da oferta de 2020.1 na modalidade de ensino remoto, o Prof. Samuel
Canevari informou que já havia sido discutida a oferta desse período na modalidade presencial,
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entretanto com a mudança, passando a ser remota faz-se necessário deliberar sobre as disciplinas e
estágios que serão mantidos ou modificados. O prof. Samuel Canevari informou que é necessário
discutir sobre as matérias que os alunos com mais de 80% do curso necessitam para concluir e se é
possível ofertá-las. Após a apresentação das disciplinas deu-se inicio a discussão sobre o
mantimento da oferta, com uma atenção especial para as matérias de Novas Tecnologias, Estágio III
e as duas optativas que já haviam sido aprovada para o período. Após discussões, encaminhou-se
para votação que será mantida a oferta, incluindo Novas tecnologias, Estagio III e que será
ofertado, em turmas individuais, as matérias que faltam para os alunos com mais de 80% do
curso integralizado, sendo aprovoado por unanimidade. Por derradeiro, o prof. Samuel Canevari
informou que na próxima reunião do conselho serão discutidas as atribuições sobre a quantidade de
turmas que serão ofertadas da matéria Novas Tecnologias e sobre quem será dos professores que
orientarão as atividades de Estágio. Item 5. O prof. Samuel Canevari relatou que nesta reunião não
foi pautado nada sobre o PPC, pois não houve manifestação do grupo da educação, conforme
decidida na reunião anterior. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a
presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte.
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8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 13/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 13 de outubro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 15/10/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o processo
23113.024395/2020-25 (Atividades complementares), do discente RAFAEL CARVALHO
DE SANTANA;
4.

Discussão relativa ao PPC ;

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 15/10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 08a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa ao PPC.
Data: 15/10/2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Local: ambiente virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo
Roque(suplente), Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de
Lima(representante discente), Francielle de Meneses santos(representante discente), Marta Élid
Amorim Mateus, Mônica Modesto Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso
Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos.
Participou da reunião como ouvinte o professor Fábio Lima Santos. Pauta: 1. Informes; 2.
Apreciação da Ata da 07ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 3.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o processo nº
23113.024395/2020-25 (Atividades complementares), do discente RAFAEL CARVALHO DE
SANTANA; 4. Discussão relativa ao PPC; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu
início à reunião pondo a pauta em discussão; solicitando a inclusão de um ponto relativo à
apreciação dos pedidos de ensino individual para o período 2020.1; em votação, os conselheiros
concordaram por unanimidade. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da
07ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 3. Apreciação do
parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o processo nº 23113.024395/2020-25
(Atividades complementares), do discente RAFAEL CARVALHO DE SANTANA; 4.
Apreciação dos pedidos de ensino individual para o período de 2020.1; 5. Discussão relativa
ao PPC; 6. O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari iniciou felicitando os professores pelo
seu dia. Em seguida informou que nenhum professor conseguiu realizar as análises da solicitação de
matrícula dos alunos, pois o SIGAA não permitiu, diante disso, enviou um memorando para o STI e
para a PROGRAD informando que foi decidido pelo colegiado e pelo conselho, que os docentes do
DMAI desejam realizar a orientação acadêmica, porém ainda não obteve resposta. Informou ainda
que enviou um memorando para a PROGRAD com a solicitação realizada por alguns professores de
materiais para realizar o ensino remoto, também, não obteve resposta, até então. Continuando os
informes o Prof. Samuel Canevari informou que segunda-feira, dia 19, iniciam-se as aulas, e que,
segundo informações do superintendente do STI, todas as turmas ofertadas serão migradas para o
Google Classroom via SIGAA, destacando a existência de um manual que explica como realizar
essa migração. A professora Mônica informou que hoje, dia 15 de outubro, estará particionado de
um ciclo de debates em relação a BNCC e o currículo de educação básica dos Estados, e ela
debaterá sobre o currículo construído em Sergipe, Tocantins e Distrito Federal com base na BNCC,
desse modo ela e a professora Silvana foram as representantes escolhidas para representar Sergipe
nesse debate que será transmitido pelo Youtube. O prof. Eder informou sobre a SEMAT que
ocorrerá entre 25 e 27 de novembro, e pediu para que os professores se disponibilizem para dar
minicursos. O prof. Ricardo informou que enviou e-mail para seus orientandos acadêmicos,
entretanto só três discentes responderam. Ainda com a palavra, informou que iniciará a Residência
Pedagógica junto com as aulas dia 19 de outubro, apesar da dificuldade para realizar o cadastro dos
alunos, aproveitando o ensejo a Profª. Teresa Cristina informou que o PIBID iniciou e já realizou o
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primeiro encontro com os alunos, na última terça-feira pela manhã. Item 2. O senhor presidente pôs
em discussão a Ata da 07ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020, com as sugestões de alterações
dadas pela profª. Viviane. Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada por
unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do
processo 23113.024395/2020-25 (Atividades Complementares), do discente Rafael Carvalho de
Santana, passando a palavra para o Prof. Wagner Ferreira, relator do processo. Com a palavra, o
docente relatou que o aluno computou, no total, 318 horas; assim, emitiu parecer favorável à
inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Wagner foi aprovado por unanimidade. Item 4. Sem demora, iniciou-se a apreciação dos
pedidos de ensino individual para o período de 2020.1. O prof.Samuel Canevari relatou que, de
acordo com o calendário acadêmico, o período de solicitação de ensino individual seria de 09 a 13
de outubro; entretanto, os alunos não conseguiram realizar nesse período, assim o Prof. Samuel
Canevari entrou em contato com o STI e tal problema foi resolvido, desse modo os alunos
realizaram as solicitações de ensino individual no dia 14 de outubro. As solicitações realizadas
foram da discente Aline de Jesus Barreto para a disciplina Equações Diferenciais Ordinárias e
quatro para a disciplina Variáveis complexas das discentes Luana de Jesus Santos Santana, Rosilene
Nunes de Oliveira, Thayse de Fátima Oliveira Santos e Vianny Lima Santos. Após discussões ficou
decidido que será ofertada a disciplina individual para a aluna Aline de Jesus Barreto e será
ministrada pelo professor Wagner Ferreira, o qual se disponibilizou prontamente. Em seguida, o
prof. Fábio Lima se disponibilizou para ministrar a disciplina Variáveis complexas para as quatro
discentes mencionadas. Sem discussões, a oferta da disciplina Equações Diferenciais
Ordinárias, para a discente Aline de Jesus Barreto que será ofertada pelo professor Wagner
Ferreira foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi posta
em votação a oferta da disciplina Variáveis complexas, para as discentes Luana de Jesus
Santos Santana, Rosilene Nunes de Oliveira, Thayse de Fátima Oliveira Santos e Vianny Lima
Santos, que será ofertada pelo professor Fabio Lima, aprovada de maneira unânime. Item 5.
Sem demora, o Sr. Presidente deu início às discussões acerca do PPC, tendo em vista que em
reunião ficou decidido que seria discutido sobre o PPC assim que os trabalhos das duas comissões
estivessem prontos. Inicialmente o Prof. Samuel relatou que somente os trabalhos de uma comissão
havia sido finalizado e já apresentado em reunião, entretanto ele resolveu colocar o ponto em pauta
devido ao recebimento de um memorando da PROGRAD, o qual faz uma consulta a procuradoria
geral para verificar a possibilidade de aprovação dos PPC’S em relação a 2015. Segundo o
entendimento do Prof. Samuel Canevari acerca do memorando, a PROGRAD orienta a seguir o
PPC de 2015.Após discussões ficou decidido que será retomada as discussões do PPC conforme as
resoluções de 2015, seguindo as orientações do memorando da PROGRAD, em votação foi
aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi iniciada a discussão sobre como será
retomada as discussões sobre o PPC, após discussões ficou decidido que após ser finalizado o
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trabalho do grupo da educação, será marcada uma reunião para dar continuidade as discussões.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Item 6. O professor Samuel Canevari relatou
que a disciplina Estruturas Algébricas II, ofertada neste período 2020.1 pelo professor Samuel Brito,
teve apenas dois alunos matriculados e que de acordo com as normas acadêmicas as disciplinas que
tiverem um quantitativo de discentes matriculados menor que quatro poderá ser transformada em
turma de ensino individual, desse modo essa disciplina será transformada em ensino individual. O
professor Eder Mateus, informou que foi informado, em um grupo no WhatsApp, que a
PROGRAD irá comprar mesas digitalizadoras e o CCET terá prioridade devido a especificidade, e
solicitou que o Professor Samuel Canevari envie um e-mail para a PROGRAD informando que o
curso de Matemática se encaixa nas mesmas especificidades. Nada mais havendo a tratar, eu,
Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quinto dia
do mês de outubro de dois mil e vinte.
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9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 03/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 03 de novembro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 05/11/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.029348/2020-57 (Atividades complementares), do discente ALEFY OLIVEIRA VIANA ;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.028895/2020-66 (Atividades complementares), do discente MATEUS DOS SANTOS CHAGAS;
5.

Discussão relativa ao PPC ;

6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 05/11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 09a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa ao PPC.
Data: 05/11/2020
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle de Meneses
santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto Andrade(DEDI),
Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Participou da reunião o professor Alejandro Caicedo
Roque. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 08ª Reunião Ordinária do Colegiado do
curso de Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o
processo 23113.029348/2020-57 (Atividades complementares), do discente ALEFY
OLIVEIRA VIANA; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o
processo 23113.028895/2020-66 (Atividades complementares), do discente MATEUS DOS
SANTOS CHAGAS; 5. Discussão relativa ao PPC; 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o
presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão; logo após, o Sr. conselheiro Éder
Mateus solicitou a retirada de pauta do ponto 3, uma vez que não conseguiu preparar o parecer a
tempo; em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade. Assim, a pauta passou a ser: 1.
Informes; 2. Apreciação da Ata da 08ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.028895/2020-66 (Atividades complementares), do discente MATEUS DOS SANTOS
CHAGAS; 4. Discussão relativa ao PPC; 5. O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari
informou que os PPC’s dos cursos de Química, Física e Biociências já foram aprovados seguindo a
resolução de 2015. Informou ainda que ontem, 04, recebeu o calendário para as eleições para
direção do Campus de Itabaiana. Informou também que o Restaurante Universitário do Campus
Itabaiana foi inaugurado, com previsão para início das atividades assim que as aulas presenciais
forem reestabelecidas. O prof. Éder informou que dos dias 25 a 27 de novembro acontecerá a
SEMAT e que na próxima semana será divulgada a programação completa. A profª. Mônica
informou que na próxima terça-feira, 10, às 10h, ela participará de uma Mesa da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, na qual será discutido os avanços e retrocessos relacionados às
questões ambientais na formação de professores, com base na legislação ambiental, bem como
BNC-formação, convidando os professores a assistirem à transmissão que será feita através do
Youtube. A profª. Marta informou que dia 17, às 17h, haverá mais uma live promovida pela
Sociedade Brasileira de Educação Matemática- regional Sergipe, com dois professores da rede
estadual que relatarão suas experiências com o ensino remoto neste período de pandemia. Item 2.
O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 08ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020, com a
sugestão de alteração dada pela profª. Viviane. Sem discussões, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação
do parecer do processo 23113.028895/2020-66 (Atividades Complementares), do discente Mateus
dos Santos Chagas, passando a palavra para o Prof. Fábio Lima, relator do processo. Com a palavra,
o docente relatou que o aluno computou, no total, 245 horas; assim, emitiu parecer favorável à
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inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Fábio foi aprovado por unanimidade. Item 4. Sem demora, Com a palavra, o prof. Samuel
Canevari deu início à discussão relativa ao PCC, relatando que, na reunião anterior, havia sido
decidido que o departamento iria propor um projeto pedagógico baseado na Resolução nº 2/2015/
CNE/CP. Dando continuidade à discussão o prof. Samuel sugeriu a utilização do trabalho feito na
disciplina de ICC, a qual foi trabalhada pelos professores Rafael Almeida e Wagner Ferreira, e o
trabalho feito pelo grupo da educação. O prof. Ricardo Nicasso deu início a apresentação do
trabalho realizado pelo grupo de educação matemática, e como ele pode ser encaixado na grade de
ensino conforme a Resolução nº 2/2015/ CNE/CP, entretanto, prof. Samuel Canevari relatou sobre a
viabilidade da apresentação, tendo em vista que as disciplinas elaboradas não entrarão todas no
currículo, devido ao tempo hábil e a extensão da carga horária do curso já estar extensa. O prof.
Samuel Canevari informou que para inclusão de uma disciplina da educação matemática será
necessário a exclusão de uma disciplina da matemática. As disciplinas foram apresentadas e
discutidas. Após discussões ficou decidido que os professores irão avaliar, dentro do prazo de 15
dias, as disciplinas apresentadas e as já existentes no projeto pedagógico, e avaliar como proceder
para em reunião posterior ser discutida. Item 5. O prof. Fábio Lima questionou sobre a carga horaria
das aulas síncronas da matéria de ensino individual a qual leciona, se duas horas semanais excede a
quantidade de horas de aulas síncronas, tendo em vista que é necessário até 50% de aulas síncronas.
O prof. Samuel Canevari informou que a quantidade de horas-aula são contadas em cima da carga
horaria da matéria, logo, não há problema. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de
Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos
presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quinto dia do mês de novembro de dois
mil e vinte.
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6ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 17/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 17 de novembro de 2020)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 19/11/2020 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.029348/2020-57 (Atividades complementares), do discente ALEFY OLIVEIRA VIANA ;
2. Discussão relativa ao PPC.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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DO CURSO DE MATEMÁTICA
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque(suplente), Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente),
Francielle de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa
Aquino e Wagner Ferreira Santos. Esteve ausente, com justificativa, Ricardo Nicasso Benito. Pauta: 1. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.029348/2020-57 (Atividades complementares), do discente ALEFY OLIVEIRA VIANA;
2. Discussão relativa ao PPC. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura
da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. Ato contínuo, o
Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.029348/2020-57 (Atividades Complementares), do discente Alefy Oliveira Viana, passando a palavra para o Prof. Éder
Mateus, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total, 265
horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado.
Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Éder foi aprovado por unanimidade. Item 2. Dando
continuidade, o professor Samuel Canevari iniciou a discussão relativa ao PPC, relatando que na
reunião anterior, 9ª, foram apresentadas as disciplinas elaboradas pelo grupo da educação matemática, e os professores Rafael e Wagner apresentaram a disciplina que elaboraram para substituir a disciplina ICC. Informou, ainda, que enviou para todos os professores os documentos que já foram
aprovados em relação à resolução de 2015. Desse modo, sugeriu que nesta fosse discutida e aprovada a grade do curso. Iniciando as discussões acerca das disciplinas o Prof. Samuel Canevari relatou
sobre a disciplina que foi elaborada pelos professores Rafael e Wagner com o intuito de substituir
ICC, tal disciplina foi pensada com a justificativa de que os professores que lecionam cálculo numérico têm a impressão de que os alunos chegam à disciplina sem saber os pré-requisitos necessários, logo pensou-se na substituição dessa matéria que, hoje, é ofertada pelo DSI. Ademais, o curso
de matemática do Campus Itabaiana está perdendo carga horária, tendo em vista que alguns cursos
estão tirando de suas grades matérias ofertadas pelo DMAI. Ao explanar sobre a disciplina criada
com o intuito de substituir ICC o prof. Wagner Ferreira relatou que a disciplina se baseia em aplica tivos computacionais e calculadora científica para dar suporte necessário aos alunos para cursar a
disciplina de cálculo numérico e os alunos saberem usar a calculadora científica em sala de aula,
desse modo a disciplina tem a proposta de atualizar o currículo com novas tecnologias, desse modo
o nome da disciplina será “Tecnologias Digitais e Algoritmos”, com os seguintes dados: MATIXXXX – Tecnologias Digitais e Algoritmos. Ementa: Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação como auxiliares do ensino e da pesquisa matemática e estatística; Implementação de
algoritmos matemáticos. Após apresentação a disciplina foi posta em discussão, sem discussões, em
votação, foi aprovada por unanimidade a substituição da disciplina “Introdução a Ciência da
Computação” ofertada pelo DSI pela disciplina “Tecnologias Digitais e Algoritmos” que será
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ofertada pelo DMAI. O prof. Éder Mateus sugeriu que fosse explanado, mais uma vez, sobre a disciplina de Recursos Didáticos para o Ensino de Funções - MATIXXX – Recursos didáticos para o
Ensino de Funções. Ementa: Articulação da teoria e da prática em torno do tema funções numa
postura reflexiva buscando construir uma atitude crítica do professor em formação, por meio da
análise de atividades desenvolvidas para a Educação Básica. Uso de materiais manipuláveis e
softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. Análise e produção de material didático para o ensino e a aprendizagem de funções na Educação Básica. A prof.
Marta explanou sobre o que a disciplina se propõe alcançar e que é uma disciplina com o conteúdo
semelhante à introdução ao cálculo o que diferencia uma da outra é basicamente a metodologia de
ensino. A prof. Teresa questionou acerca de um tópico da ementa “Análise e produção de material
didático para o ensino e aprendizagem de funções na Educação Básica”, foi discutido acerca da viabilidade do tópico, após discussões foi retirado o ponto da ementa. Assim passou a ser: MATIXXX
– Recursos Didáticos para o Ensino de Funções. Ementa: Articulação da teoria e da prática em
torno do tema funções numa postura reflexiva buscando construir uma atitude crítica do professor
em formação, por meio da análise de atividades desenvolvidas para a Educação Básica. Uso de materiais manipuláveis e softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. Após discussões, foi posta em apreciação a substituição da disciplina “Introdução ao Cálculo” pela disciplina “Recursos Didáticos para o Ensino de Funções”, em votação foi aprovada por unanimidade. O prof. Rafael levantou a possibilidade da troca da disciplina Matemática Financeira pela disciplina Educação Financeira: MATIXXX –Educação Financeira. Ementa: Matemática Financeira versus Educação Financeira. A BNCC e a educação financeira em sala de aula:
atividades didáticas com foco na educação financeira. Foi discutida a ementa e ficou decidido por
acrescentar os tópicos: regime de capitalização, descontos, inflação e regime de capitais, estudo de
rendas. Passando a ser: MATIXXX –Educação Financeira. Ementa: Matemática Financeira versus Educação Financeira. A BNCC e a educação financeira em sala de aula: atividades didáticas
com foco na educação financeira. Regime de capitalização. Descontos. Inflação e regime de capitais. Estudo de rendas. Após discussões, foi posta em apreciação, a substituição da disciplina
Matemática financeira por Educação financeira, sem discussões, foi aprovada por unanimidade. A prof. Mônica comentou sobre a viabilidade de inserir no PPC a matéria de Fundamentos da
Educação Inclusiva (EDUIXXXX – Fundamentos da Educação Inclusiva CR: 04. C.H. Total:
60. C.H. Teórica: 60. C.H. Prática: 00. Pré-requisito: -. Ementa: Histórico da educação especial.
Políticas públicas de inclusão. Legislação e eficiência. Fundamentos do ensino inclusivo, currículo
e avaliação. Atendimento educacional à pessoa com deficiência. ), como obrigatória ou, caso não
haja essa possibilidade, como optativa, alegando que é uma matéria cujo o conteúdo ainda está em
déficit nas licenciaturas. Sobre a disciplina Gestão Educacional propôs que ficasse para uma próxima reformulação, tendo em vista que muito do que a disciplina aborda já faz parte da disciplina Le gislação em Educação que já faz parte do currículo. O prof. Samuel Canevari propôs adicionar a
disciplina ao currículo, retirando Física III. A prof Viviane sugeriu que tal matéria fosse incluída no
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quinto período. Após discussão foi posta em votação a retirada da disciplina Física III e inclusão a disciplina Fundamentos da Formação Inclusiva, em votação, foi aprovado por unanimidade. (Profª. Mônica saiu) Dando continuidade, foi discutido acerca da realocação de disciplinas
dentro do currículo. Após discussões, foi colocada em votação a permuta da disciplina “História da
Matemática” pela disciplina “Tecnologias Digitais e Algoritmos”, sendo aprovada por unanimidade.
Em sequência, foi proposto o deslocamento da disciplina “Fundamentos da Educação Inclusiva”
para o sétimo período; Também a prof. Viviane sugeriu que esta disciplina fosse colocada antes dos
estágios. Após discussões, foi posto em votação o deslocamento da disciplina “Fundamentos da
Educação Inclusiva” para o sétimo período, sendo aprovado pela maioria, com voto contrário
apenas da profª. Viviane. O prof. Samuel canevari propôs que as disciplinas apresentadas na reunião anterior pelo grupo da educação matemática, a saber, Provas e Demonstrações na Educação
Básica, Didática da Matemática, Seminários de Atividade de Docência Ensino Médio e Seminários
de Atividade de Docência Ensino Fundamental, que não foram contempladas na carga horária obrigatória passasse a ser contempladas na carga horária optativa ofertada pelo DMAI(as informações
das disciplinas não foram inseridas aqui em virtude da ausência da ausência destas), em votação foi
aprovada por unanimidade. Por fim, foi posta em votação a grade como um todo, com as alterações propostas nesta reunião; sem oposição, foi aprovada por unanimidade. O prof. Samuel
Canevari se colocou à disposição para trabalhar na construção e reformulação do texto do PPC, junto ao prof. Alejandro, à profª. Viviane e ao prof. Rafael. A profª. Marta se comprometeu a fazer uma
leitura final, após a finalização do texto. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo nono dia do mês de novembro de
dois mil e vinte.
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1ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 26/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 26 de janeiro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 29/01/2021 (sexta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2020);
3. Oferta 2020.2;
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima
Santos, Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente), Guilherme Pereira de Oliveira
(representante técnico-administrativo), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de
Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa
Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Participaram da
reunião como convidados os professores Aislan Leal Fontes e Victor Hugo Vitorino Sarmento
(diretor do Campus). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 08ª Reunião Ordinária do
Conselho Departamental (2020); 3. Oferta 2020.2; 4. O que ocorrer. Havendo quórum, o
presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão e solicitando a inclusão do ponto
“Manifestação do DMAI quanto à modalidade de ensino para o período 2020.2.”, justificando que a
solicitação se deu em razão da demanda que chegou para os diretores de centro para que fizessem
uma consulta aos departamentos, objetivando saber o posicionamento destes acerca da modalidade
de ensino. Em apreciação, a inclusão do ponto foi aprovada por unanimidade. Assim, a pauta passou
a ser: Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 08ª Reunião Ordinária do Conselho
Departamental (2020); 3. Manifestação do DMAI quanto à modalidade de ensino para o
período 2020.2; 4. Oferta 2020.2; 5. O que ocorrer. Item 1. O professor Samuel Canvari
informou que, no colegiado, foi eleita uma comissão para trabalhar o texto do PPC para que seja
encaminhado ao DEAPE, vez que a grade contendo as disciplinas já foi aprovada. Além disso,
informou que participa de um projeto, junto a professores de diversas áreas, de criação de podcast’s,
financiado pela FAPITEC, denominado “SE é Ciência", no qual os podcast’s criados são veiculados
na rádio UFS e logo após inseridos nas principais plataformas de streaming. A profª. Marta
informou que há pouco mais de 15 dias foi notificada pelo CNPq sendo informada de que o projeto
da qual ela é coordenadora, em virtude da parceria com a FAPITEC/SE, passará a ser financiado.
Esse projeto é intitulado “Desenvolvimento Do Letramento Estatístico Para Promoção Da
Formação Cientifica E Tecnológica De Estudantes Da Educação Básica”. O prof. Ricardo
informou que as inscrições para o programa Residência Pedagógica estão abertas até o dia 03 de
fevereiro. Diante disso, solicitou aos professores que divulgassem entre seus discentes. O prof. Éder
informou que o projeto desenvolvido por ele, Alejandro e Arlúcio foi concluído, tendo 1 artigo
aceito, e, em breve, será apresentado o relatório deste projeto. Item 2. O senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 08ª Reunião Ordinária do Conselho de 2020. Sem discussões, a ata foi posta em
votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O professor Samuel Canevari deu início ao ponto
de pauta franqueando a palavra ao professor Victor Hugo, que, após apresentação e saudações,
informou acerca de uma consulta aos docentes de todos os departamentos sobre o retorno das aulas
presenciais no período 2020.2, e por isso está presente nesta reunião, pois irá colher as sugestões e
reclamações para ser repassado para a pró-reitoria em reunião que será realizada dia 04 de fevereiro.
Com o início das discussões, o professor Alan se manifestou favorável ao retorno das aulas
presenciais, além disso propôs que os professores que desejem retornar às aulas presenciais
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pudessem ofertar suas disciplinas e os alunos que se matriculassem nas turmas presenciais
assinassem um termo de compromisso. Jaíne, representante discente, informou que, após
questionamento feito aos alunos, em grupo no WhatsApp, acerca do retorno as aulas presenciais, a
maioria foi favorável ao retorno das aulas presenciais e outra grande parte dos alunos foi favorável
ao ensino híbrido (remoto e presencial). Adriana Tavares, representante discente, informou que os
alunos que se manifestaram a favor do retorno informaram que as aulas remotas estão prejudicando
o aprendizado, e os que não foram a favor do retorno justificaram tal escolha principalmente com
base no deslocamento até o campus, pois a grande maioria tem transporte precário, superlotado. O
professor Ricardo se manifestou contrário ao retorno das aulas presenciais e sugeriu que o diretor
Victor leve à reunião a possibilidade de consulta com os demais colaboradores da UFS,
principalmente os que são responsáveis pela limpeza e abertura das salas de aula. O professor
Matheus Alegri questionou acerca da estrutura da UFS para suportar o retorno, atendendo as
medidas sanitárias necessárias, e informou que, em sua opinião a universidade não possui tal
suporte. O professor Alejandro se posicionou favorável a esperar um pouco mais para poder
retornar as aulas presenciais com mais segurança, assim como o professor Samuel Canevari, que
além disso concordou com a incapacidade estrutural da Universidade, atualmente, para suportar o
retorno das atividades presenciais. Com a palavra a professora Viviane enfatizou acerca da
incapacidade estrutural da universidade e alegou que acredita que não há possibilidade de retorno
das atividades presenciais sem que haja uma imunização geral e eficaz da população. O professor
Éder Mateus, assim como a maioria dos docentes, se posicionou contra o retorno. Em votação, o
conselho do DMAI, por maioria, votaram pela manutenção do ensino remoto no período
2020.2. Os conselheiros Samuel Brito, Alan, Jaíne e Murilo foram favoráveis ao retorno das
atividades presenciais. (o prof. Victor Hugo saiu) Item 4. Em seguida, o Presidente pôs em
discussão a oferta 2020.2, apresentando a proposta em tela, explicando que enviou previamente a
sugestão de oferta para apreciação dos conselheiros e, com relação a enviada, rebebeu três propostas
de alteração de horário que não implicaram o horário de outros docentes. Além disso, o Sr.
Presidente informou que o contrato da professora substituta, Jussara, acaba em maio; entretanto, ela
demonstrou interesse em permanecer até o final do período como docente voluntária. Informou
ainda que nesta oferta não há disciplinas para repetentes e formandos do curso de matemática, a
única disciplina para repetentes foi solicitada pelo DQCI, Fundamentos de Matemática para
Química. Destacando que aguardará chegar a demanda de formandos e repetentes para que a oferta
seja apreciada. Em debate, a professora Viviane solicitou a permuta entre as ofertas de Matemática
para Ensino Médio III, atribuída a ela, e Matemática para Ensino Médio I, atribuída ao professor
Samuel Brito. Este concordou e o ajuste foi realizado. Na sequência, o prof. Éder sugeriu que
fossem ofertadas as disciplinas Cálculo I e Vetores, para reprovados, haja vista que sempre existe
demanda. Diante da sugestão do prof. Éder, o prof. Alan sugeriu que a disciplina Introdução ao
Cálculo (Física), atribuída a ele, fosse transladada para Éder, e que a ele fosse atribuída as
disciplinas da professora substituta, 2 turmas de Matemática Básica. Ademais, que a esta professora
fosse atribuída a oferta das disciplinas apontadas pelo professor Éder, até que o professor Aislan
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retorne. Diante da proposta, o professor Aislan requisitou duas disciplinas iguais. O professor Alan
sugeriu que para atender ao pedido do professor Aislan fosse feita a comutação entre a disciplina
Cálculo I e Fundamentos de Matemática para Química, distribuída para a professora Marta, em
razão de uma proximidade entre os conteúdos desda e de Vetores. Em consulta, a professora Marta
concordou com a troca, caso necessário (os conselheiros Fábio e Jaíne precisaram se ausentar da
reunião). Finalizada a proposta, o professor Samuel Canevari se mostrou contrário, por ora, à oferta
das disciplinas supracitadas para repetentes, tendo em vista que as disciplinas já estão sendo
ofertadas regularmente e existe a possibilidade de inclusão de até 15 discentes. Diante disso, propôs
que a oferta seja mantida como a inicial , resguardando a troca solicitada pela professora Viviane,
bem como a exoneração da disciplina Introdução ao Cálculo solicitada pelo professor Alan, que foi
passada para o professor Éder. Observando em um momento futuro a necessidade de criação de
novas ofertas. As propostas foram colocadas em votação. A proposta do professor Alan obteve
três votos. A proposta do professor Samuel Canevari obteve 10 votos (os professores Éder e
Marta não votaram em virtude de falha na conexão). Por conseguinte, a oferta para 2020.2:
Prof. Alan Almeida (Variáveis Complexas (246T12)); Prof. Alejandro Caicedo (Cálculo Integral
em Várias Variáveis (3N34/5N12) e PROFMAT (horário a definir)); Prof. Éder Mateus (Cálculo I
(246T12) e Introdução ao Cálculo (2N34/4N12)); Prof. Fábio Lima (Cálculo III (35T34) e
Fundamentos de Matemática (35T12)); Profª. Marta Élid (Fundamentos de Matemática para
Química (246T12)); Prof. Mateus Alegri (Equações Diferenciais Ordinárias (246T34) e Matemática
Discreta (24N34)); Prof. Murilo de Medeiros (Cálculo I (246M34) e (246M12)); Prof. Rafael Neves
(Laboratório de Ensino de Matemática (246T12)); Prof. Ricardo Nicasso (Vetores e Geometria
Analítica (24T34) e (3N12/5N34)); Prof. Samuel Brito (Estruturas Algébricas I (246T34) e
Matemática para Ensino Médio III (24T56)); Prof. Samuel Canevari (Geometria Euclidiana Plana
(35T12)); Profa. Teresa Cristina (Metodologia do Ensino de Matemática (246T56) e Tópicos De
Ensino De Campos Conceituais Da Matemática (horário a definir)); Profa. Viviane de Jesus
(Matemática para Ensino Médio I (24T56) e Introdução à Estatística (2N34/4N12)); Prof. Wagner
Ferreira (Cálculo Diferencial (3N34/5N12) e PROFMAT (horário a definir)); Prof a. Jussara Rosa
(Matemática Básica (2N12/3N34) e (2N34/4N12)). Item 5. Não houve manifestação neste ponto
de pauta. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que
após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.
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2ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 02/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 02 de fevereiro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 04/02/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
3. Apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Problemas de evolução
com memória: Boa posição e comportamento assintótico”, do Prof. Arlúcio Viana;
4. Eleição para composição do colegiado do curso pelo biênio 2021-2023;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira, Jaíne Fernandes
da Cruz Santos (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de
Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Viviane de Jesus Lisboa
Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Aislan Leal Fontes (afastado para pósdoutorado). Ausentes, sem justificativa, Adriana Tavares da Costa (representante discente), Samuel
Brito Silva e Teresa Cristina Etcheverria. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª
Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Apreciação do relatório final do
projeto de pesquisa intitulado “Problemas de evolução com memória: Boa posição e
comportamento assintótico”, do Prof. Arlúcio Viana; 4. Eleição para composição do colegiado
do curso pelo biênio 2021-2023; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à
reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo com os trabalhos.
Item 1. O professor Samuel Canvari informou que no dia 25 de fevereiro deste ano venceria a
vigência do último concurso para professor efetivo, no qual o professor Fábio foi aprovado,
entretanto foi notificado de que a vigência será prorrogada. O professor Alan Almeida questionou
quem decidiu pela prorrogação do concurso. O professor Samuel Canevari respondeu que não sabe,
foi apenas notificado por estar cadastrado no sistema como interessado pelo processo. Informou
ainda que houve pequenas alterações em relação ao horário de algumas disciplinas ofertadas para
outros departamentos aprovadas na última reunião. A disciplina Matemática Básica ofertada para o
departamento de Ciência Contábeis teve seu horário mudado de 2N12/4N34 para 2N12/3N34. Além
disso, a disciplina Introdução à Estatística, atribuída à profª. Viviane, também sofreu alteração de
2N12/4N12 para 2N34/4N12. Os docentes envolvidos anuíram às alterações. Informou também que
a disciplina optativa da professora Teresa, que foi aprovada pelo colegiado, seria ofertada como
Tópicos de Ensino de Matemática, além disso se aprovou também uma alteração no pré-requisito,
que foi prontamente solicitado ao DEAPE. Por sua vez, o referido departamento acatou a solicitação
de alteração, mas sugeriu que fosse criada uma nova disciplina tópicos para que os alunos que já
tivessem feito a disciplina retromencionada pudessem fazer esta outra, então foi criada uma nova
disciplina para ser ofertada no lugar daquela, com a mesma ementa e mudando apenas o nome e o
pré-requisito: Tópicos de Ensino de Campos Conceituais da Matemática, que será ofertada
2M34/4M34. O professor Alan informou que provocou a direção do Campus para se manifestar em
relação à decisão do colegiado deste curso em utilizar a resolução revogada de 2015 para a
reformulação do PPC. Todavia, está no aguardo da manifestação do diretor. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021, com as sugestões
de alterações dada pela professora Viviane. O professor Alan comentou que achou estranho que na
reunião estivessem 15 presentes durante a votação do Item 4, entretanto somente 13 votaram, logo
após salientou que a situação foi esclarecida por e-mail. O professor Éder sugeriu que constasse em
ata sua abstenção na votação, bem como a da professora Marta, em virtude da falha na conexão.
Sem discussões, a ata foi posta em votação com as sugestões de alterações dos professores Éder
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e Viviane. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início
à apreciação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Problemas de evolução com
memória: Boa posição e comportamento assintótico”, do Prof. Arlúcio Viana. Sem demora,
franqueou a palavra ao prof. Éder, membro da equipe,o qual fez a apresentação, em tela, do
relatório, em anexo, destacando os resultados e publicações frutos do trabalho desenvolvido. Após a
explanação, embora o professor Arlúcio não estivesse presente, o professor Alejandro o
parabenizou e destacou sua importância para âmbito da pesquisa na instituição. Não havendo
discussão, o relatório foi encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade. Item 4.
Logo, o senhor presidente deu início à eleição para renovação do colegiado do curso pelo biênio
2021-2023, fazendo uma breve contextualização explicando que, em 06/02/2021, foram eleitos oito
membros para o colegiado, sendo quatro com mandato de 2 anos e os demais com mandato de 1
ano. Diante disso o mandato de quatro membros, a saber, Éder, Viviane, Marta e Rafael, vencerá no
dia 05/02/2021, entretanto eles podem ser reconduzidos. Isto posto, faz-se necessária a eleição e,
para isso, foi criado um formulário no Survey Monkey. O professor Alejandro demonstrou interesse
pela titularidade do colegiado. Após finalizada a votação, foram apurados votos de 13 pessoas, não
obstante estivessem 14 presente, todavia, isso não interferiu no resultado da eleição e o resultado foi
homologado pelos membros. Resultado: Rafael (11 votos); Marta (11 votos); Éder(11 votos);
Alejandro (11 votos); Viviane(8 votos); Mateus (6 votos); Samuel Brito (4 votos); Alan (3
votos); Murilo (2 votos); Fábio (1 voto); e Aislan (1 voto). Desse modo, os quatro primeiros
foram eleitos membros titulares pelo biênio 2021-2023, e os dois subsequentes ao titulares foram
eleitos membros suplentes. Item 5. O professor Alan questionou se ocorreria outra reunião antes das
férias para tratar da oferta. O professor Samuel Canevari solicitou que todos os docentes, até o dia
18/02/2021, ao finalizarem suas turmas façam um relatório, a fim de que as demandas possam ser
suscitadas e uma reunião seja realizada antes do início do próximo período. O professor Alan
informou que suas férias vão até o dia 12/03/2021 e não gostaria de ser surpreendido com a
disciplina que irá lecionar às vésperas do novo semestre letivo. O professor Samuel Canevari
ressaltou que assim que estiver com os relatórios em mãos fará o levantamento das necessidades e
realizará a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente
ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.
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Relatório da Pesquisa Intitulada ’Problemas de evolução
com memória: Boa posição e comportamento assintótico’
Arlúcio Viana

1

Introdução

O projeto de pesquisa intitulado ’Problemas de evolução com memória: Boa posição
e comportamento assintótico coordenado por Arlúcio Viana teve inı́cio em abril de
2016 conforme aprovação no conselho do Departamento de Matemática do Campus Prof. Alberto de Carvalho da Universidade Federal de Sergipe, com duração
de 3 anos, e posteriormente prorrogada, e equipe formada pelos professores Alejandro Caicedo (DMAI-UFS), Bruno de Andrade (DMA-UFS), Éder Mateus (DMAIUFS), Felipe Cruz (Dmat-UFPE), Marcelo de Almeida (DMA-UFS), Renata Limeira
(DEMAT-UFMA), além do coordenador. Tal projeto propunha estudar a teoria de
existência ou não existência, unicidade, regularidade, comportamento assintótico e
propriedades qualitativas de soluções de equações de evolução com memória que descrevem a modelos fı́sicos, quı́micos ou biológicos interessantes. A seguir, relatamos
os resultados obtidos ao longo do projeto.

2

Resultados

O resultados são apresentações de trabalhos com publicação no Livro de Resumos,
artigos completos publicados em jornais internacionais e artigos submetidos mas
ainda sem respostas.

2.1

Apresentações de trabalhos com publicação no Livro de Resumos

1. Apresentação do trabalho intitulado Local well-posedness for reaction-diffusion
equations with memory in source no 4th Workshop in Analysis and PDEs, em
setembro do 2016.
2. Apresentação do trabalho intitulado Local well-posedness for reaction-diffusion
equations with memory in source no X Congress Gafevol, em novembro de 2016.
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3. Apresentação do trabalho intitulado Local well-posedness for reaction-diffusion
equations with memory in source no 3th Workshop on Evolutions Equations
and Aplications, em juho de 2017.
4. Apresentação do trabalho intitulado On a fractional reaction-diffusion equation no 5th WorkShop in Analysis and PDEs, em novembro de 2017.
5. Apresentação do trabalho intitulado Global solutions for a fractional reaction–
diffusion equation no International Workshop on Nonlinear Dynamical Systems and Functional Analysis - ICM 2018 Satelite Conference, em agosto de
2018.
6. Apresentação do trabalho intitulado Global solutions for a fractional reaction–
diffusion equation no ICMC Summer Meeting on Differential Equations - Chapter 19, em fevereiro de 2019.
7. Apresentação do trabalho intitulado A fractional reaction-diffusion equation
no VIII WENLU - Workshop on Nonlinear Partial Di?erential Equations and
Geometric Analysis, em março de 2019.
8. Apresentação do trabalho intitulado Global solutions for a strongly coupled
fractional reaction-diffusion system, por Éder Mateus, no XIII ENAMA, em
novembro de 2019.
9. Apresentação do trabalho intitulado Blowing up solution for a nonlinear fractional diffusion equation, por Giovana Siracusa, no XIII ENAMA, em novembro
de 2019.
10. Apresentação do trabalho intitulado An ultra-slow reaction-diffusion equation
no XIII ENAMA, em novembro de 2019.

2.2

Artigos completos publicados em jornais internacionais

1. A diffusive logistic equation with concentrated and nonlocal sources, MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, v. 40, p. 5975-5985,
2017. Em colaboração com Alejandro Caicedo, Felipe Cruz e Renata Limeira
2. On a fractional reaction-diffusion equation. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE
MATHEMATIK UND PHYSIK, v. 68, p. 59, 2017. Em colaboração com
Bruno de Andrade.
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3. L∞ -solutions for the ultra-slow reaction-diffusion equation. MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, v. 42, p. 6205-6215, 2019.
Em colaboração com Juan Carlos Pozo.
4. A local theory for a fractional reaction-diffusion equation. COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS, v. 21, p. 1850033, 2019.

2.3

Artigos submetidos

1. A nonlinear fractional diffusion equation: well-posedness, comparison results
and blow-up, juntamente Bruno de Andrade e Giovana Siracusa.
2. Global solutions to the non-local Navier-Stokes equations, juntamente com
Juan C. Pozo e Joelma Azevedo.
3. Global solutions for a strongly coupled fractional reaction-diffusion system in
Marcinkiewicz spaces, juntamente com Alejandro Caicedo, Éder Mateus e
Claudio Cuevas.

3

Conclusão

Concluı́mos relatando que, além das 10 apresentações de trabalho com publicações
de resumo, dos 4 artigos publicados e dos 3 artigos submetidos, o projeto possibilitou
8 orientações de Iniciação cientı́fica de estudantes do DMAI, 4 delas com bolsa.
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3ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 23/03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 23 de março de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 25/03/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informes;
Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
Ad Referendum pela homologação de atribuição docente;
Eleição de representante para a Comissão de Pesquisa do Campus;
Apreciação de plano de trabalho de professor colaborador voluntário;
Calourada;
Apreciação de solicitações de abertura de turmas de Ensino Individual;
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 25/03
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CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 03a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Calourada.
Data: 25/03/2021
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus
de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira, Jaíne Fernandes da Cruz Santos
(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio,
Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria,
Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Aislan Leal
Fontes (afastado para pós-doutorado). Ausentes, sem justificativa, Adriana Tavares da Costa
(representante discente) e Alan Almeida Santos. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 02ª
Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Ad Referendum pela homologação
de atribuição docente; 4. Eleição de representante para a Comissão de Pesquisa do Campus;
5. Apreciação de plano de trabalho de professor colaborador voluntário; 6. Calourada; 7.
Apreciação de solicitações de abertura de turmas de Ensino Individual; 8. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão; logo após, o Prof.
Samuel da Cruz Canevari solicitou a retirada da pauta do ponto 7, uma vez que não houve nenhuma
solicitação de ensino individual. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata
da 02ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Ad Referendum pela
homologação de atribuição docente; 4. Eleição de representante para a Comissão de Pesquisa
do Campus; 5. Apreciação de plano de trabalho de professor colaborador voluntário; 6.
Calourada; 7. O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari iniciou os informes parabenizando
o prof. Alan por ser o primeiro professor titular do Departamento de Matemática do Campus
Itabaiana. No segundo informe, a respeito do PPC, o prof. Samuel Canevari informou que seguindo
orientações do DEAP abriu um novo processo digital, além disso anexou uma solicitação de
arquivamento do processo físico e os dois foram encaminhados para o DEAPE em fevereiro.
Informou ainda que amanhã, vinte e seis de março, encerra o prazo para que os alunos possam fazer
a solicitação de inclusão, e que até então houve uma quantidade de matrícula razoável em todas as
matérias. O prof. Samuel Brito informou que as monitoras de Vetores e Geometria Analítica deram
um curso de Pré-vetores e a frequência foi baixíssima, mesmo tendo enviado e-mail para 99
calouros. A Profª. Marta informou que de 14 a 16 de abril ocorrerá o 3º fórum sergipano de
professores que ensinam matemática e aproveitou o ensejo para fazer o convite. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 02ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021. Sem discussões,
a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a
apreciação do ad referendum, de 12 de fevereiro de 2021, pela homologação da atribuição das
disciplinas complementares ofertadas Cálculo II e Álgebra Linear I ao Prof. Aislan Leal Fonte; pela
homologação da atribuição da disciplina complementar Análise na Reta ao Prof. Alan Almeida
Santos; pela homologação da permuta das atribuições de Variáveis Complexas e Geometria
Euclidiana Plana, inicialmente atribuídas aos professores Alan Almeida Santos e Samuel da Cruz
Canevari respectivamente. Relatou ainda que confeccionou o ad referendum pois não reputou viável
convocar uma reunião somente para isso. Após explanação, o Presidente pôs em votação o ad
referendum de 12 de fevereiro de 2021. Aprovado por unanimidade. Item 4. Logo, o senhor
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presidente deu inicio à votação para escolha de representante para comissão de pesquisa do
Campus, salientando que foi uma discussão que houve na reunião de conselho de centro do Campus
e foi aprovada a criação de uma comissão de pesquisa do campus que será coordenada pelo
coordenador do NIPEC e além do coordenador terá como componentes um representante de cada
departamento, após informar as ações da comissão, informou que a participação poderá constar no
PAD e solicitou a manifestação de algum interessado. A professora Marta se prontificou a
participar caso nenhum outro docente tivesse interesse. Sem mais manifestações, a professora
Marta foi escolhida para ser representante do DMAI na comissão de pesquisa do campus que
em votação foi aprovado por unanimidade. Item 5. Em seguida, o Presidente pôs em discussão o
plano de trabalho do professor colaborador substituto, informando que apesar do contrato da
professora Jussara encerrar em seis de maio, a professora manifestou interesse em terminar as
disciplinas como professora voluntária. Em votação, o plano de trabalho da professora
voluntária do dia sete de maio até o dia 31 de junho de 2021 foi aprovado por unanimidade.
Item 6. Ato contínuo, o professor Samuel Canevari inicou a discussão acerca da calourada,
informando que, na última reunião de conselho de coordenação de cursos, a qual o professor Eder
participou como coordenador substituto, foi repassada a informação de que haverá a calourada
online que será dividida em uma calourada unificada para todos os alunos que acontecerá no
Youtube, dia 29 de março, às 18:00h e uma individual realizada por cada departamento. Após
discussões, ficou decidido que a calourada individual do DMAI será realizada dia 29 de março,
segunda feira, das 16:00 às 17:00h na sala de aula virtual do professor Ricardo com a apresentação
do curso e dos professores. Participarão os docentes Ricardo, Éder, Marta, Alejandro, Samuel Brito,
Teresa, Samuel Canevari e a representante discente Jaíne; aos demais que desejarem participar o
professor Ricardo irá enviar o Link no E-mail do departamento. Item 7. O professor Eder iniciou
informando que ano passado não ocorreu a seleção para o PROFMAT, mas esse ano foi possível ser
realizada e as aulas iniciam junto com as da graduação e que irá acertar os horários das aulas com
os prof. Alejandro e Wagner para passar para os alunos. O professor Samuel Canevari lembrou que
segunda-feira, 29 de março, inicia-se um novo semestre e desejou um bom semestre para todos. O
professor Alejandro sugeriu que os professores relatassem suas experiências com o período remoto
2020.1. O professor Ricardo afirmou que sua maior dificuldade foi a avaliação, por percebeu que
estava havendo colas e consultas durante a avaliação e não soube contornar, apesar de ter tentado
diversas alternativas, e como ponto positivo percebeu que aulas mais curtas têm maior rendimento.
O prof. Éder informou que começou o semestre dando aula no quadro e logo após passou a usar a
mesa digitalizadora e teve um feedback positivo dos alunos; relatou ainda que dos alunos que
permaneceram na turma todos foram aprovados, entretanto, assim como o prof. Ricardo, teve
dificuldade com a avaliação, informou ainda que nas aulas assíncronas elaborava vídeos de no
máximo 20 min, e tentou ajudar os alunos com um método de resolução de questões, além disso
recebeu reclamação de alunos que outros professores só usavam apostilas e slides. O professor
Alejandro afirmou que suas aulas síncronas ficaram semelhantes às aulas presenciais e para as aulas
assíncronas elaborou vídeos que no começo ficaram muito extensos, mas com o decorrer do
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semestre ele foi adaptando e reduzindo o tempo dos vídeos. Informou que também notou as colas
tanto nas atividades quanto nas avaliações, mas na terceira avaliação, como paliativo, pediu para
que todos os alunos enviassem os rascunhos para provar que tinham feito as contas, relatou também
sobre as mudanças do método remoto para o presencial que quebra uma série de expectativas como,
por exemplo, ver a reação e expressão dos alunos ao assistir as aulas. Destacou que é notório que os
alunos não se preocupam com a estética da escrita dificultando a leitura dos professores. A
professora Marta Élid relatou que criou um grupo do WhatsApp com os alunos e fez uma busca de
livros e textos disponibilizados gratuitamente na internet para passar para os alunos, além disso
buscou vídeos sobre os conteúdos na internet e suas aulas duravam em torno de 1:20 min, e, ao
realizar as avaliações, abstraiu as colas, disponibilizando as provas por mais tempo para que os
alunos que trabalham pudessem realizar, também aplicou várias listas de exercícios e pediu para os
alunos apresentarem seminários como avaliação e essa experiência foi ótima, gostou bastante da
turma. Sobre o EAD ela afirmou que é um método desmotivante, mas apesar disso os alunos se
superaram e lhes deu os parabéns, e no feedback dos alunos recebeu os parabéns pela diversidade
de avaliações. O professor Samuel Brito relatou que teve dificuldade com a carga horária máxima
de aulas síncronas, pois em uma das suas matérias sentiu a necessidade de ter mais aulas síncronas.
E sobre as avaliações relatou que passava uma lista de exercício em todas as aulas de exercícios que
os alunos tinham que resolver e entregar até um dia antes da próxima aula e na aula realizava
sorteio para que os alunos pudessem apresentar a resolução de determinada questão, desse modo
todos os alunos tinham que estar preparados para apresentar qualquer questão da lista, e gostou
bastante do método. A Profª. Viviane relatou que do decorrer do semestre se valeu mais das aulas
assíncronas em que disponibilizava vídeos com as explicações e lista de exercícios e utilizava as
aulas síncronas como um momento para tirar as dúvidas. Com esse método teve dificuldade com
uma das duas matérias que ofertou, pois não havia lecionado tal disciplina anteriormente e os alunos
não deram muito retorno durante a aula síncrona. Na avaliação na turma de probabilidade e
estatística avaliou os alunos por meio de pesquisa e trabalhos que eles realizaram, além de duas
provas e assim como a profª. Marta disponibilizou os horários por mais tempo, já na matéria de
matemática financeira houve uma dificuldade maior, devido à baixa participação dos alunos, houve
uma situação inusitada com uma discente com uma falha na comunicação devido aos e-mails,
porém foi prontamente resolvida. O prof. Wagner afirmou que a disciplina de cálculo numérico o
ensino remoto ajudou no andamento da disciplina, pois na realização das atividades os alunos já
estavam com os computadores o que é essencial para o bom aprendizado dos conteúdos dessa
disciplina, afirmou ainda que as aulas assíncronas eram feitas por vídeos e as síncronas para tirar
dúvidas e como avaliações inicialmente realizou uma avaliação e com o andar do semestre optou
pela realização de lista de exercícios. O Prof. Fábio ao falar sobre sua experiência ressaltou que já
está há um tempo ensinando de forma remota, pois já lecionou o PROFMAT a disciplina semestral
e a disciplina de verão e relatou ter tido maior dificuldade na disciplina semestral, concordou com o
prof. Samuel Brito acerca da quantidade de carga horária máxima das aulas síncronas. Em suas
avaliações também observou cópias. A prof. Teresa parabenizou todos os colegas pelos relatos e
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sobre sua experiência relatou que buscou propiciar a interação em sala de aula na disciplina de
história da matemática; e na disciplina de estágio; propôs que os alunos elaborassem um plano de
aprendizagem próprio e que obteve resultados favoráveis. O professor Murilo declarou ser a parte
positiva do ensino remoto a possibilidade de diversificar as atividades, realizando listas, vídeos,
aulas, e a parte negativa são as avaliações. Afirmou ainda que apesar de entender que as aulas
assíncronas são utilizadas com o intuito de que o aluno tenha aquele tempo para assimilar o
conteúdo acredita que a divisão 50% síncrona e 50% assíncrona e até 75% assíncrona é equivocada,
e sugeriu que fosse o contrário. A representante discente informou que os alunos conseguem
visualizar as respostas dos demais em atividades postadas no classroom, e sobre a questão dos
vídeos ela sugeriu que sejam feitos com uma curta duração, pois facilita o aprendizado, e relatou as
dificuldades em assistir as aulas síncronas devido ao ambiente domiciliar. O professor Rafael
informou que teve bastante dificuldade com os recursos tecnológicos ao lecionar a disciplina de
novas tecnologias e que foi difícil contorná-las sendo que o maior empecilho referido pelos alunos
foi a conexão com a internet e relatou que os discentes que permaneceram se superaram e atingiram
o êxito na disciplina. Notou ainda que os alunos são bastante tímidos para relatar suas dificuldades.
Informou aos professores que eles tiveram uma grande responsabilidade nas experiências dos
alunos, pois ele notou que os alunos escolhiam metodologias já utilizadas pelos seus professores em
disciplinas para utilizar nos estágios. O prof. Samuel Canevari relatou que utilizou suas aulas
síncronas para tirar dúvidas e fazia um apanhado dos slides que ele enviava para os alunos uma
semana antes de cada aula, e as aulas síncronas eram gravadas e disponibilizadas no classroom; nas
aulas assíncronas, passava lista de exercícios para serem resolvidas. Relatou ainda que também
notou cola em suas avaliações e a disciplina teve uma aprovação relativamente boa. Suas maiores
dificuldades foram as avaliações e a falta de participação dos alunos. Por fim, parabenizou os
professores por seus esforços. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei
a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes.
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo quinto dia do mês de março de dois mil
e vinte e um.
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4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 13/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 13 de abril de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 15/04/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
3. Ad Referendum pela homologação da abertura de turma de Cálculo I;
4. Concurso para professor substituto;
5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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480

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 15/04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 04a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Concurso para professor substituto.
Data: 15/04/2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Local: Ambiente Virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima
Santos, Francielle de Meneses santos(representante discente- suplente), Guilherme Pereira de Oliveira, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito,
Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira
Santos. Ausente, com justificativa, Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente). Ausente, sem justificativa, Murilo de Medeiros Sampaio. Participou da reunião, como ouvinte, o professor
Aislan Leal Fontes. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 03ª Reunião Ordinária do
Conselho Departamental (2021); 3. Ad Referendum pela homologação da abertura de turma
de Cálculo I; 4. Concurso para professor substituto; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias, prosseguindo
com os trabalhos. Item 1. O prof. Samuel Canevari iniciou o ponto informando que na última reunião de conselho de centro foi anunciado que a UFS dará inicio a construção do PDI (plano de desenvolvimento institucional) e do PPI (projeto pedagógico institucional) e que cada campus terá seu
próprio PDI, sendo assim o departamento terá demandas durante seu o processo de construção. Informou também que o histórico de atas foi atualizado até dezembro de 2020 e já se encontra disponível no Sigaa. O professor Samuel Canevari solicitou que todos submetessem seu PAD 2020.2 no
sistema até o dia 31 de maio para que possa ser feita a sua homologação na primeira ou segunda
quinta-feira útil de junho, pois o PAD deverá ser homologado até 18 de junho. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 03ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021. Sem discussões,
a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, de 26 de março de 2021, pela homologação da abertura de turma de Cálculo
I e sua atribuição ao professor Murilo de Medeiros Sampaio. Justificando ainda que após o período
de reformulação de matrícula o Prof. Murilo notou que o numero de alunos inscritos excedia em 50.
Sendo assim ele se dispôs a ministrar mais uma turma de Calculo I, ofertada das 13:00 às 15:00.
Desse modo todos os alunos foram matriculados e informados que, caso se sentisse prejudicado
pela matricula ter sido realizada após o período de solicitação, entrassem em contato para que fosse
desfeita a matrícula. Apenas dois alunos solicitaram a desmatrícula e a turma ficou com 48 alunos
matriculados. Após explanação, o Presidente pôs em votação o ad referendum de 26 de março de
2021. Aprovado por unanimidade. Item 4 . Ato contínuo, o Presidente pôs em discussão a abertura de concurso para professor substituto, explicando que devido a demanda de afastamento da professora Viviane para sua licença-maternidade, que ocorrerá na segunda quinzena de maio, deverá
ser feito o concurso para professor substituto para lecionar as disciplinas as quais a professora está
responsável, a saber: Introdução à Estatística e Matemática para o Ensino Médio I. O prof. Samuel
Canevari informou que existe justificativa para a realização de concurso para duas vagas uma para
substituir a prof. Viviane em 2020.2 e outra a prof. Karly em 2021.1. O Prof. Alejandro afirmou ser
viável a realização de um único concurso para as duas vagas. O prof. Wagner relatou acerca do conteúdo do concurso tendo em vista que são professores para disciplinas diferentes. O prof. Éder tam-
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bém se mostrou favorável à abertura do concurso paras duas vagas. O prof. Alan se posicionou contrário à abertura de concurso para duas vagas sem que uma verdadeira demanda seja apresentada
para o semestre de 2021.1, tendo em vista que é um período de menos demanda docente. O prof.
Samuel Canevari sugeriu ainda que pode ser que seja aberto o concurso para uma vaga e seja aprovado mais de um candidato, logo com a homologação, ao surgir demanda, poderá ser convocado o
segundo colocado. Assim fica proposto que seja aberto um concurso para duas vagas ou para apenas uma vaga. Posto em votação, a abertura de apenas uma vaga 8 votos e para abertura de duas
vagas 7 votos. Desse modo fica aprovada a abertura de concurso para professor substituo com
uma vaga. O Prof. Samuel Canevari propôs que a Matéria de Ensino do concurso seja 'Matemática
e Estatística' e sugeriu colocar todas as disciplinas que foram postas no último edital do concurso,
acrescida da disciplina Matemática para o Ensino Médio I, a saber: Cálculo I, Fundamentos de Matemática para Química, Vetores e Geometria Analítica, Introdução à Estatística, Probabilidade e
Estatística, Matemática Financeira e Matemática Básica. Sendo a proposta aprovada por unanimidade. (a discente Francielle saiu da reunião) Em seguida, abriu-se discussão para definir o ponto
da prova didática, e o Prof. Alan sugeriu como ponto “Função logarítmica: construção, propriedades
e aplicações”, o Prof. Samuel Brito sugeriu “Função logarítmica: construção e aplicações '. Sem
mais sugestões, o Presidente pôs em votação a proposta do Prof. Alan, que obteve cinco votos, a
proposta do Prof. Samuel Brito, que obteve 11 votos. Com isso, o ponto para a prova didática para
este concurso será „Função logarítmica: construção e aplicações'. Por fim, para a titulação exigida, o
Prof . Éder sugeriu 'graduação em Matemática', somente. Em votação, foi aprovada por unanimidade. Item 5. O Prof. Samuel Canevari informou que o DMAI foi contemplado com uma geladeira,
que já chegou à UFS. No entanto, ele recebeu uma ligação do diretor do campus perguntando se o
DMAI poderia abrir mão, por ora, da geladeira devido a uma demanda que surgiu em São Cristóvão, e ele cedeu a geladeira, mas recebeu a garantia tanto do diretor do campus quanto do pró-reitor
que o DMAI ainda será contemplado com uma geladeira. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será
assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo quinto dia do
mês de abril de dois mil e vinte e um.
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5ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 18/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 18 de maio de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 20/05/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
3. Ad Referendum;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa
intitulado 'Mônadas que não são livres de homotopia e os esquemas de módulos B(k, 6) para k
= 0 e k = −1', sob coordenação do professor Aislan Leal;
5. Concurso para professor substituto (deliberações supervenientes);
6. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 05a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Concurso para professor substituto (deliberações supervenientes).
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima
(representante discente – suplente), Francielle de Meneses Santos(representante discente- suplente),
Guilherme Pereira de Oliveira, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros
Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina
Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa,
Adriana Tavares da Costa (representante discente). Ausente, sem justificativa, Jaíne Fernandes da
Cruz Santos (representante discente). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 04ª Reunião
Ordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Ad Referendum; 4. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa intitulado 'Mônadas que não são
livres de homotopia e os esquemas de módulos B(k, 6) para k= 0 e k = −1', sob coordenação do
professor Aislan Leal; 5. Concurso para professor substituto (deliberações supervenientes); 6.
Reclamações dos alunos em relação às provas, atividades e metodologias; 7. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; o prof. Aislan
questionou a necessidade do ponto 6, pois acreditara que não haveria nenhuma deliberação e
sugeriu que fosse feito nos informes, para não se alongar a discussão. O prof. Alan frisou que se a
reclamação fosse pontual, seria melhor que fosse feita individualmente entre a chefia e o docente,
todavia se fosse de modo geral, não via problema no ponto. Logo após, a discente Fabíola,
solicitante do ponto, informou que havia reclamações pontuais, mas também havia reclamações
gerais. Sem mais manifestações, os conselheiros optaram pela manutenção da pauta. Item 1. O
prof. Samuel Canevari iniciou o ponto informando que a inscrições para o concurso de professor
substituto do DMAI foram finalizadas, e assim que a lista de inscritos liberou-se, foi encaminhada
aos docentes para verificação de impedimentos para compor a banca. Informou ainda que a
secretária de saúde do município de Itabaiana participou da última reunião de conselho de centro, a
pedido do diretor do Campus considerando que São Cristóvão já planeja a vacinação dos docentes
da UFS local contra a Covid-19. Ela informou que em Itabaiana não há essa previsão, pois estão
seguindo o cronograma nacional de imunização. Informou também sobre o e-mail enviado para
todos os docentes acerca do recolhimento de bens inservíveis, questionando se os docentes
possuíam algum bem nesse estado, porém não obteve resposta, logo após fez o balanço dos bens
encontrados nos laboratórios e secretaria. O prof. Mateus Alegri informou que seu mandato de
coordenador do LABMAT já foi finalizado, portanto em uma próxima reunião deverá haver eleição.
Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 04ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021.
Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Presidente
iniciou a apreciação do ad referendum, de 05 de maio de 2021, pela homologação da indicação do
Prof. Aislan Leal Fontes como representante deste departamento para compor o Núcleo de Ensino e
Extensão que será criado no Campus Professor Alberto Carvalho. Informou que a direção do
Campus enviou um memorando solicitando que o departamento indicasse um representante para a
referida comissão. Diante disso, os professores foram contatados, mas apenas o professor Aislan
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manifestou interesse, o que justifica o ad referendum. Após explanação, o Presidente pôs em
votação o ad referendum de 05 de maio de 2021. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em
seguida, o presidente pôs em discussão o parecer emitido pelo prof. Alan Almeida sobre o Projeto
de Pesquisa intitulado “Mônadas que não são livres de homotopia e os esquemas de módulos B(k,
6) para k= 0 e k = −1”, sob coordenação do prof. Aislan Leal, passando a palavra para o Prof. Alan.
Com a palavra, o docente fez a leitura do seu parecer, e considerando a relevância do tema, o
ineditismo do problema proposto e a especialização adquirida pelo autor em seu recente pósdoutorado, foi de parecer favorável. O Prof. Aislan explicou brevemente a respeito do projeto que
terá duração de 2 anos. Após breve discussão, o Presidente pôs em votação o parecer emitido
pelo prof. Alan Almeida sobre o Projeto de Pesquisa do Prof. Aislan Leal. Sendo aprovado por
unanimidade. Item 5. O Prof. Samuel Canevari deu início à discussão referente ao andamento do
concurso para professor substituto, reforçando que agora para dar continuidade ao processo é
necessária a definição da modalidade de avalição, presencial ou remota, banca avaliadora e o
cronograma para divulgação. Incialmente solicitou manifestações acerca da modalidade de
avaliação. O professor Alejandro indicou sua preferência pela modalidade remota em razão das
condições sanitárias. O professor Samuel Brito opinou pela realização da prova presencial, haja
vista que já aconteceram alguns processos presenciais no Campus, aparentemente de forma
satisfatória e segura. O prof. Ricardo Nicasso inclinou-se no sentido da prova remota, já que ambas
têm a mesma capacidade avaliativa, que também afere a afinidade tecnológica do candidato, vez
que será a modalidade que aprovado ministrará as aulas. O prof. Rafael seguiu as falas do prof.
Ricardo e complementou que, ainda que se tomem as precauções, a prova presencial não é segura,
por isso também demostrou sua preferência pela avaliação remota. Após discussões, a modalidade
foi colocada em votação, sendo a remota aprovada por 12 votos contra 4 votos da modalidade
presencial (Fabíola e o técnico Guilherme não votaram). Na sequência, o Sr. Presidente solicitou
a manifestação dos docentes desimpedidos para compor a banca examinadora. Os professores
Ricardo, Alejandro, Fábio e Rafael demonstraram interesse. Diante da impossibilidade dos 4
comporem a banca simultaneamente, surgiu 4 propostas de composição: Proposta 1: Fabio,
Alejandro e Rafael, como titulares. Ricardo suplente. Proposta 2: Fabio, Alejandro e Ricardo, como
titulares. Rafael, como suplente. Proposta 3: Rafael, Ricardo e Fabio, como titulares. Alejandro,
como suplente. Proposta 4: Rafael, Ricardo e Alejandro, como titulares. Fabio, como suplente. Em
votação, a proposta 3 obteve 6 votos; a proposta 1, 5 votos; a proposta 2, 2 votos; e a proposta 4, 2
votos ( Nem os discente nem o técnico votaram). Deste modo, a banca examinadora ficará
composta por Rafael, Ricardo e Fabio, como titulares. Alejandro, como suplente. Ato contínuo,
ficou decidido que o prof. Rafael será o presidente da banca. Por fim, o conselho deliberou que a
elaboração do cronograma ficará a cargo da banca. Item 6. Em seguida, o Sr. Presidente deu início
ao ponto de pauta solicitado pela discente Fabíola “Reclamações dos alunos em relação às provas,
atividades e metodologias”, e franqueou-lhe a palavra. Com a palavra, a representante discente
explanou acerca das reclamações dos alunos sobre as avaliações realizadas nos períodos remotos, as
reclamações gerais foram sobre o tempo dado pelos docentes para termino e envio da avaliação.
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Também houve reclamações de matérias específicas como: Variáveis Complexas, em que os alunos
solicitaram mais atividades que agreguem nota, alegando que apenas uma avaliação era insuficiente,
devido à complexidade do conteúdo; Em Estruturas Algébricas I, houve uma sugestão de
modificação da forma de avaliação; Calculo II a reclamação foi acerca do pouco tempo para
finalizar as avaliações e, por fim, houve um questionamento de um aluno sobre o posicionamento
do departamento para com os alunos que, caso contaminados com a Covid-19, estejam
impossibilitados de realizar algumas atividades. O professor Samuel Canevari informou que a
respeito do tempo de prova, estava havendo reclamações de alguns professores, pois estava havendo
ausência dos alunos nas aulas síncronas de determinadas matérias quando outro professor aplicava a
avaliação e dava um dia inteiro para que fosse realizada, ou seja, os alunos despendiam seu tempo
para as avaliações e se ausentavam nas aulas síncronas. Em relação a Covid, o aluno deve enviar o
atestado para o professor o que garante que ele seja avaliado quando for liberado de seu
afastamento. O prof. Rafael informou que nos últimos dias houve uma queda na participação de
suas aulas síncronas e ao investigar descobriu que eles estavam realizando prova de outras
disciplinas, desse modo solicitou que os docentes se atentassem a isso, relatou ainda que os alunos
reclamam bastante de suas dificuldades com a internet durante as aulas síncronas e por isso tem que
assistir a aula gravada o que demanda muito mais tempo do aluno e sugeriu que os professores
orientassem os alunos na organização do tempo de estudos. O prof. Aislan disse que também já
passou por um episódio em que sua discente estava fazendo uma entrevista durante o horário de sua
prova. O prof. Alejandro informou que teve em uma matéria um discente que positivou para a
Covid-19 que solicitou o adiamento da avaliação, e após alguns empasses para a realização da
avaliação o aluno concluiu a disciplina com êxito. O prof. Ricardo informou que os alunos devem
compreender que o tempo de prova faz parte da avaliação e além disso que eles precisam se
comprometer com os horários das aulas. Prof. Éder comentou que está realizando suas avaliações
no horário das aulas assíncronas e sugeriu que se pensasse em realizar mais avaliações com menos
questões para que pudesse ser respondida escaneada e enviada em duas horas. Item 7. O prof.
Rafael comentou que é importante que os professores conversem entre si para trocar ideias com o
intuito de melhorar a qualidade do ensino remoto. O prof. Alan Almeida informou que fez um
questionamento na reunião de Conselho de Centro acerca da finalidade do PAD: se é para
fiscalização do trabalho docente ou para cadastro para facilitar a progressão do professor e aguarda
respostas. Comentou ainda que está preocupado com a nota do ENADE dos cursos, e com a
qualidade de formação dos egressos. Relatou ainda sobre a disciplina Introdução ao Cálculo,
informando acreditar que não é pertinente que se adicione esse tipo de disciplina, tendo em vista os
índices de reprovação que essa disciplina tem no campus de São Cristóvão. O prof. Samuel
Canevari relatou que não credita que o resultado do ENADE transmite a qualidade do ensino que
está sendo dado. Sobre a disciplina de Introdução ao Cálculo, informou que o alto índice de
reprovação em tal matéria justifica a sua inclusão, pois demonstra que os alunos estão entrando no
curso sem saber conteúdos básicos para o curso. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira
de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada
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pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo dia do mês de maio de
dois mil e vinte e um.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 01 de junho de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 04/06/2021 (sexta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
3. Oferta 2021.1;
4. PAD 2020.2;
5. Homologação do resultado do Concurso para professor substituto (Edital 04/2021);
6. Eleições para novos coordenadores do LABMAT e LEPEM;
7. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de
Souza, Fábio Lima Santos, Francielle de Meneses Santos(representante discente-suplente),
Guilherme Pereira de Oliveira, Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente), Marta Élid
Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Ricardo
Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausente,
com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença-maternidade). Participou da reunião a
discente Fabíola Andrade de Lima. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 05ª Reunião
Ordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Oferta 2021.1; 4. PAD 2020.2; 5.
Homologação do resultado do Concurso para professor substituto (Edital 04/2021); 6. Eleições
para novos coordenadores do LABMAT e LEPEM; 7. O que ocorrer. Havendo quorum, o
presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações contrárias,
prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O prof. Samuel Canevari iniciou o ponto informando que o
técnico Guilherme começou a enviar memorando para os servidores da unidade através do Sipac e
que será avisado por email todas as vezes que um memorando for encaminhado; informou também
que existe um memorando 27/2021 do Campus Itabaiana que trata da possibilidade de avaliação e
aquisição de títulos digitais para uso nos cursos de graduação, caso algum docente tenha indicação
esta deverá ser enviada até 14 de junho. O professor Éder informou que os docentes que têm férias
marcadas para o mês de junho devem fazer a solicitação de alteração à chefia, pois coincidem com o
período acadêmico e o professor Samuel ressaltou que já foram alteradas o período de férias de
todos os docentes, exceto da prof. Marta, pois ela não tinha as férias coletivas marcadas, logo o
sistema não permitiu que ele fizesse a alteração, por isso foi necessário solicitar a alteração a
reitoria, e informou aos que ainda não enviaram a solicitação que ele o prazo para ele solicitar e
homologar é até dia dez de junho de 2021. A prof. Teresa informou que tem sido bastante cobrado
no PIBID que as ações sejam divulgadas, desse modo alguns alunos cogitaram a criação de uma
página no instagram, e questionou ao prof. Samuel sobre a existência de algum site do DMAI para
ser postado os projetos, em resposta ele afirmou que não há um site para o DMAI por falta de
alguém que se responsabilizasse, o que existe apenas é um espelho de sigaa que é possível que seja
postado, entretanto é muito pouco visitado;Teresa informou que estão desenvolvendo um um
projeto nomeado de “Girando a Roda” a primeira ação um ocorreu no dia 25 de maio e será
realizado uma ação por mês durante na terças-feira pela manhã da data escolhida, a próxima ação
será dia 15 de junho. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 05ª Reunião Ordinária
do Conselho de 2021. Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade.
Item 3. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a oferta 2020.1, explicando que enviou
previamente a sugestão de oferta para apreciação dos conselheiros e, com relação a enviada, houve
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alteração apenas para os professores Wagner e Aislan, que a proposta após alterada foi enviada a
todos novamente. Destacando que nesta oferta estão propostas todas as disciplinas aprovadas pelo
colegiado, assim como as disciplinas ofertadas para outros cursos; Além disso, estão sendo
propostas, também, as ofertas das disciplinas Cálculo I, Matemática Básica, Variáveis Complexas,
Introdução ao Cálculo, Fundamentos de Matemática e Vetores (duas turmas), todas para os retidos.
O prof. Samuel Canevari destacou que a representante discente Fabíola o informou que existem
alunos que pretendem formar no próximo período e estão necessitando de 3 matérias optativas para
finalização da carga horária e alegaram já ter feito as disciplinas que será ofertadas no próximo
período, ele informou que a tanto a que será ofertada pela prof. Teresa quanto pelo prof. Ricardo
são disciplinas inéditas, entretanto a disciplina ofertada pelo prof. Samuel Brito é ofertada
corriqueiramente; Fabíola informou ainda que o grupo de alunos procurou o prof. Alan e solicitou a
oferta da disciplina Topologia e ele demonstrou-se solícito. O prof. Alan externou que já
demonstrou interesse em 16h de aula para ele, desde que seja duas turmas de uma disciplina e outra
de uma disciplina diferente, por conseguinte é contrário à oferta desta maneira, acredita que as
disciplinas optativas a ser ofertadas deveriam partir de uma demanda discente. Tendo em vista a
demanda discente, o prof. Samuel sugeriu que não seja ofertada Álgebra Linear II esse período o
Prof. Samuel Brito e assumisse a matéria Álgebra Linear I ofertada pelo prof. Alan e este ofertasse
a disciplina de Topologia considerando que é uma demanda discente. Após discussão, o ajuste foi
posto em votação e aprovado. Houve três votos contrário dos professores Alan e Samuel Brito e
da representante discente Jaíne. Após a votação, o professor Alan afirmou que o colegiado se
precipitou na apreciação, pois a disciplina Álgebra Linear II apresenta demanda informada pelo
prof. Samuel Brito. Então, mostrou-se contrário. Foi realizada uma alteração na atribuição docente,
o prof. Wagner assumiu as duas disciplinas de Matemática Financeira. O prof. Samuel Canevari
informou que solicitou a disciplina obrigatória do segundo período Introdução à Psicologia da
Aprendizagem ao DEDI, entretanto eles responderam que ela não existe mais e que será ofertada
outra disciplina nomeada Psicologia da Educação II, logo poderá ocorrer que os alunos não se
matriculem, pois não irá aparecer no quadro de disciplinas obrigatórias e solicitou que os
representante discentes o ajude a informar aos alunos que se atentem a isso no ato da matrícula e
além disso, a disciplina psicologia da Educação II tem como pré-requisito Psicologia da Educação I,
logo se não houver quebra de pré-requisito automática os alunos não irão conseguir realizar a
matrícula. A oferta 2020.1 foi apresentada da seguinte maneira: Prof. Aislan Leal (Cálculo I
(2N12/34N34) e Vetores e Geometria Analítica (2N34/4N12)); Prof. Alan Almeida (Análise na
Reta (246T12)); Prof. Alejandro Caicedo (Cálculo I (246T56) e Vetores e Geometria Analítica
(2N12/4N34)); Prof. Fábio Lima (Variáveis Complexas (246T56) e Geometria (PROFMAT)); Prof.
Éder Mateus (matemática para Ensino Fundamental (35T12) e Aritmética (PROFMAT)); Prof a.
Marta Élid (Fundamentos de Matemática para Química (246M34)); Prof. Mateus Alegri (Cálculo
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Diferencial (2N34/4N12) e Cálculo Diferencial em Várias Variáveis (2N12/4N34)); Prof. Murilo de
Medeiros (Introdução à Estatística (24T12) e Probabilidade e Estatística (2M34/4M12)); Prof.
Rafael Neves (Novas Tecnologias e O Ensino de Matemática (24T12) e História da Matemática
(24T34)); Prof. Ricardo Nicasso (Matemática para Ensino Médio II (35T34)); Prof. Samuel Brito
(Estruturas Algébricas II (246T34) e Álgebra Linear I (24T56)); Prof. Samuel Canevari (Cálculo II
(246T12)); Profa. Teresa Cristina (Estágio Supervisionado em ensino de Matemática I
(24T56/6T345)); Prof. Wagner Ferreira (Cálculo Numérico I (35T12) e Matemática Financeira
(4N34/6N12) e (46T34)). Sem mais discussões, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta
2020.1, incluindo as atribuições dos professores e horários. Aprovado por unanimidade. Item
4. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs) dos
professores do Departamento de Matemática de Itabaiana para o semestre 2021.1, informando que
todos os Programas foram encaminhados por e-mail, previamente, para apreciação, exceto o do
prof. Murilo, cujo PAD foi exposto na reunião, pois havia enviado para Samuel Canevari
recentemente. Ele relembrou que havia solicitado que ao adicionar projeto de pesquisa no PAD,
colocasse na observação se esse projeto foi aprovado pelo departamento ou por órgão de fomento e
qual sua vigência, contudo nem todos os fizeram e questionou a todos, que adicionaram, se o
projeto está aprovado pelo departamento os professores Murilo, Ricardo, Rafael, Matheus, Teresa,
informaram que seus projetos estão aprovados pelo DMAI; o Prof Éder informou que o seu está
aprovado pelo PROMAT e que brevemente irá pedir a alteração do PAD, pois tem projetos que não
estão aprovados pelo departamento, logo irá pedir a aprovação e após aprovação irá alterar o PAD;
a prof. Marta informou que os seus estão aprovados em órgão de fomento. Sem mais discussões, o
Sr. Presidente pôs todos os PAD’s em votação. Aprovados por unanimidade. Item 5. O senhor
presidente pôs em discussão o resultado final do concurso para professor substituto do DMAI
(Edital no 004/2021), passando a palavra para o Prof. Rafael Almeida, presidente da Banca
Examinadora. Com a palavra, ele relatou que participaram do concurso os candidatos Júnio Teles
Dos Santos, Daniela Mota Teixeira, Charles Braga Amorim, Pablo Jose Cruz Dos Santos,
Thais Lima Resende Amorim, Jonison Lucas Dos Santos Carvalho, Franciele Conrado Dos
Santos, Jonatha Silva Rocha, Uriel José Castellanos Aguirre, Franckline Juliana Alves De
Jesus, Glenedy Cavalcante Da Silva, Rafael Do Sacramento Lopes, Élida De Sousa Peres,
Daniele Oliveira Vieira, que se apresentaram à prova didática no local e hora indicada, conforme
exposto no cronograma. Os demais candidatos inscritos não compareceram e, portanto, foram
eliminados do concurso, a saber: Antonio Edimar De Melo Junior, Romualdo Santos Silva Junior,
Jose Cicero Dos Santos, Juan Carlos Nunez Maldonado, Erika Félix Soares Marinho Dantas, Anne
Karolyne Barreto Pereira, Cesar Garcia Pavão, Herman Do Lago Mendes, Neyr Muniz Barreto,
José Éverton De Jesus Rezende, Wendell Barros De Souza, Maria Aparecida De Andrade Da Costa.
Os candidatos JONATHA SILVA ROCHA, URIEL JOSÉ CASTELLANOS AGUIRRE,
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FRANCKLINE JULIANA ALVES DE JESUS, GLENEDY CAVALCANTE DA SILVA,
RAFAEL DO SACRAMENTO LOPES, ÉLIDA DE SOUSA PERES, DANIELE OLIVEIRA
VIEIRA realizaram a prova didática e obtiveram nota inferior a 70,0 pontos, sendo, portanto,
eliminados do concurso conforme parágrafo 4o, Art. 19, da Resolução no 35/2016/CONSU. Os
candidatos aprovados foram; CHARLES BRAGA AMORIM, com nota 85,00 (oitenta e cinco
pontos) na prova didática e nota 46,50 ( quarenta e seis vírgula cinquenta pontos) na prova de
títulos, classificado com média geral ponderada de 69,60 (sessenta e nove vírgula sessenta pontos);
JÚNIO TELES DOS SANTOS, nota 95,00 (noventa e cinco pontos) na prova didática e nota
20,00 (vinte pontos) na prova de títulos, classificada com média geral ponderada de 65,00 (sessenta
e cinco pontos); FRANCIELE CONRADO DOS SANTOS, nota 76,67 (setenta e seis vírgula
sessenta e sete pontos) na prova didática e nota 42,00 (quarenta e dois pontos) na prova de títulos,
classificada com média geral ponderada de 62,80 (sessenta e dois vírgula oitenta pontos);
DANIELA MOTA TEIXEIRA, nota 86,67 (oitenta e seis vírgula sessenta e sete pontos) na prova
didática e nota 10,00 (dez pontos) na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de
56,00 (cinquenta e seis pontos); JONISON LUCAS DOS SANTOS CARVALHO, nota 77,33
(setenta e sete vírgula trinta e três pontos) na prova didática e nota 22,50 (vinte e dois vírgula
cinquenta pontos) na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 55,40 (cinquenta e
cinco vírgula quarenta pontos); THAIS LIMA RESENDE AMORIM, nota 78,33 (setenta e oito
vírgula trinta e três pontos) na prova didática e nota 20,00 (vinte pontos) na prova de títulos,
classificado com média geral ponderada de 55,00 (cinquenta e cinco pontos); e PABLO JOSE
CRUZ DOS SANTOS, nota 82,00 (oitenta e dois pontos) na prova didática e nota 03,10 (três
vírgula 10 pontos) na prova de títulos, classificado com média geral ponderada de 50,44 (cinquenta
vírgula quarenta e quatro pontos). Após explanação, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação o
Relatório final do concurso para professor substituto do DMAI, Edital n o 004/2021. Aprovado
por unanimidade. Item 6. O Prof. Samuel Canevari pôs em discussão a eleição para nova
coordenação do Laboratório de Matemática (LABMAT), visto que o mandato da atual coordenação
se encerrou. O Prof. Samuel Canevari requisitou manifestações de interesse. O professor Murilo
manifestou o interesse pela coordenação; Alejandro, pela vice-coordenação. Sem mais interessados,
o Prof. Samuel Canevari pôs em votação os nomes dos professores Murilo e Alejandro para
assumirem a coordenação e vice-coordenação do LABMAT, respectivamente, com termo final
em dois anos. Aprovado por unanimidade. Na sequência, o prof. Samuel Canevari pôs em
discussão a eleição para nova coordenação do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação
Matemática (LEPEM), haja vista que o mandato também foi encerrado. O Prof. Samuel Canevari
requisitou manifestações de interesse. A professora Marta manifestou o interesse pela coordenação;
Rafael, pela vice-coordenação. Sem mais interessados, o prof. Samuel Canevari pôs em votação
os nomes dos professores Marta e Rafael para assumirem a coordenação e vice-coordenação
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do LEPEM, respectivamente, com termo final em dois anos. Aprovado por unanimidade. Item
7. O prof. Alejandro parabenizou os professores Rafael e Fábio pela execução da banca do
concurso, o prof. Rafael complementou afirmando que foi um processo bastante proveitoso e o
trabalho com a equipe foi executado com muito respeito e compreensão, vislumbrando o melhor
para o DMAI. o Prof. Samuel Canevari agradeceu a banca pela rapidez e pelo excelente trabalho,
além disso, desejou votos de felicidades e saúde ao filho, recém nascido, da profª. Viviane. Nada
mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao quarto dia do mês de junho de dois mil e vinte e um.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 09 de junho de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 10/06/2021 (quinta-feira) às 11:00h
no ambiente virtual, Google Meet, para tratar do seguinte assunto:

1. Homologação da frequência dos servidores.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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ATA DA 01a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação da frequência dos servidores.
Data: 10/06/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
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A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de
Souza, Fábio Lima Santos, Francielle de Meneses Santos(representante discente-suplente), Guilherme Pereira de Oliveira, Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Murilo de Medeiros Sampaio, Rafael Neves Almeida, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Ricardo Benito Nicasso (reunião Residência Pedagógica) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença-maternidade). Pauta: 1. Homologação da frequência dos servidores. Havendo quórum legal, o senhor
presidente deu início à reunião. Item único. O Prof. Samuel Canevari deu início ao ponto contextualizando acerca da homologação da frequência dos servidores informando que solicitou que o Guilherme enviasse, após o envio da convocação, a IN Nº 004/GR/2020, que, quando publicada, o Diretor do campus Itabaiana realizou reuniões e foi bem enfático ao dizer que tal resolução aplicavase apenas aos técnicos administrativos, então ele e Guilherme preencheram os anexos II e III, replanejamento do trabalho na unidade e trabalho remoto, da instrução normativa. Informou ainda que
todos os meses o Guilherme faz o relatório do anexo III da instrução normativa e quando vai homologar a frequência do técnico anexa esse relatório. Entretanto, no mês de maio, Thais, pró-reitora de
gestão de pessoas, informou que o órgão fiscalizador externou verificou como estavam sendo feitas
as homologações da frequência dos docentes e informou que estava errado, pois estava sendo realizada da mesma maneira que era realizado antes do período pandêmico, ou seja, entende-se a partir
de agora que essa instrução normativa também se aplica aos docentes. Contudo, levantou-se o questionamento do excesso de trabalho para os chefes de departamento que teria que fazer tal homologação da frequência de cada professor individualmente. A instrução dada aos chefes de departamento
foi que as frequências a partir do mês de maio seja realizada do modo sugerido pela instrução normativa e as que que já estavam homologadas sejam modificadas e se adaptem ao novo modo. Houve muita resistência por parte dos chefes de departamento, e a pró-reitora informou que está sendo
estudada uma nova maneira de haver tal homologação, mas por enquanto deve ser realizada seguindo a instrução normativa. Deixou claro ainda que , em um primeiro momento, tal modificação não
irá interferir na folha de pagamento dos servidores e nem se trata de um ponto eletrônico, tal modificação será implementada para que possa deixar claro as atividades que os docentes estão desenvolvendo. Após explanação o Prof. Samuel Canevari solicitou a opinião dos docentes e relatou que
a homologação da frequência de maio deverá ser feita até dia 14 de junho de 2021. O Prof. Éder informou que o prof. Fábio está elaborando um relatório descrevendo, resumidamente, as atividades
realizadas durante o mês e que enviou o modelo do relatório para o Prof. Samuel Canevari, que relatou não ter muita afinidade com o modelo, pois não há como ter a avaliação da chefia nas atividades, o Prof. Éder informou que a avaliação da chefia não se aplica às atividades docentes. A profª.
Marta relatou que acredita que a discussão do modelo do relatório deve ser algo mais amplo que en-
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495

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Homologação da frequência dos servidores.
Data: 10/06/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

volva outros departamentos e o Campus como um todo, para que seja realizado algo padronizado.
Outrossim, foi encaminhado para votação que seja realizado, a priori, um modelo de relatório para
todos os docentes, de acordo com o enviado pelo prof. Éder, em que os docentes irão preencher
com suas atividades e colocará que estão em trabalho remoto 100%. Sem mais discussões, o Prof.
Samuel Canevari pôs em votação e foi aprovado por unanimidade. Solicitou que o relatório seja
elaborado com urgência e enviado para ele , para que possa fazer um arquivo único dos documentos
e adicionar ao SIGRH para que seja homologada a frequência. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo dia do mês
de junho de dois mil e vinte e um.
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2ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 02/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 02 de julho de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 05/07/2021 (segunda-feira) às 09:00h
no ambiente virtual, Google Meet, para tratar do seguinte assunto:

1. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021);
3. Apreciação/Discussão decorrente do afastamento por motivo de saúde do professor
Murilo.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Referência: Apreciação/Discussão decorrente do afastamento por motivo de saúde do professor Murilo.
Data: 05/07/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Aislan Leal Fontes, Éder Mateus de Souza, Francielle de Meneses Santos(representante
discente-suplente), Guilherme Pereira de Oliveira, Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Ricardo Benito Nicasso, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausentes, com justificativa, Murilo de Medeiros Sampaio (motivo de saúde) e Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licençamaternidade). Ausentes, sem justificativa, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Fábio
Lima Santos, Jaíne Fernandes da Cruz Santos (representante discente), Rafael Neves Almeida e
Samuel Brito Silva. Pauta: 1. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021); 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Apreciação/Discussão decorrente do afastamento por motivo de saúde do
professor Murilo. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião. Item 1. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 06ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021, com a retificação requisitada pelo professor Wagner. Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada
por unanimidade. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Conselho de 2021. Antes da votação o professor Samuel Canevari destacou que nada mudou, até então, na homologação de frequência dos professores, objeto de discussão da ata em apreço, no entanto a PROGEP está se mobilizando para adequar o sistema. Sem discussões, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Sr. Presidente deu início
à discussão decorrente do afastamento por motivo de saúde do professor Murilo, contextualizando o
quadro clínico do referido professor, que está internado desde o dia 24 de junho e passará por perícia hoje. Diante disso, desde então, suas três disciplinas de Cálculo I estão sem aula. Em razão do
exposto, a reunião foi convocada de maneira urgente para que se decida a respeito do retorno dessas
aulas. O prof. Éder sugeriu, considerando a situação do professor e o período de recuperação, que
fosse convocado o segundo colocado do processo seletivo para professor substituto. O prof. Aislan
sugeriu que as três disciplinas fossem rateadas entre os docentes do departamento, pois leva um
tempo até que o substituto assuma e acaba que alunos passarão muito tempo sem aula e se disponibilizou a assumir uma das turmas. No entanto, além do professor Éder, que se disponibilizou a assumir uma das turmas em agosto, nenhum outro docente se disponibilizou, inviabilizando, assim, a
sugestão. Após discussões, o Sr. Presidente colocou em votação a contratação do segundo substituto. Aprovado. O prof. Aislan votou contra. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada
pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao quinto dia do mês de julho de
dois mil e vinte e um.
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498

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021

7ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 24/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 24 de agosto de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 26/08/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1.
Informes;
2.
Apreciação da Ata da 02a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021);
3.
Eleição representante do DMAI no colegiado do DFCI;
4.
Atribuição didática às turmas de ensino individual;
5.
Deliberação acerca do provimento da vaga decorrente do falecimento do professor
Murilo;
6.
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 26/08

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 07a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Deliberação acerca do provimento da vaga decorrente do falecimento do
professor Murilo.
Data: 26/08/2021
Local: Ambiente Virtual – Google
Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de
Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira, Jaíne Fernandes da Cruz Santos
(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida,
Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos.
Ausente, com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença-maternidade). Ausente, sem
justificativa, Francielle de Meneses Santos(representante discente-suplente). Pauta: 1. Informes; 2.
Apreciação da Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021); 3.
Eleição representante do DMAI no colegiado do DFCI; 4. Atribuição didática às turmas de
ensino individual; 5. Deliberação acerca do provimento da vaga decorrente do falecimento do
professor Murilo; 6. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião e, antes
de proceder à leitura da pauta, pediu aos membros do colegiado que fizessem um 1 minuto de
silêncio em homenagem ao professor Murilo, que faleceu no dia 06 de julho do corrente ano. Logo
após, o prof. Samuel Canevari solicitou a inclusão do ponto de pauta sobre ad referendum. Sem
manifestações contrárias, prosseguiram-se os trabalhos. A pauta passou a ser: 1. Informes; 2.
Apreciação da Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021); 3.
Eleição representante do DMAI no colegiado do DFCI; 4. Atribuição didática às turmas de
ensino individual; 5. Ad referendum; 6. Deliberação acerca do provimento da vaga decorrente
do falecimento do professor Murilo; 7. O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari
informou que, no período entre a última reunião e esta, foi aprovado um projeto de apoio
pedagógico que dará continuidade ao PIICS ( programa institucional de iniciação a curso superior),
o qual será coordenado por ele e pelo professor Rafael e o projeto conta com seis bolsas e seis
voluntários e foram contratados 4 bolsistas, sendo dois de são Cristóvão e dois de Itabaiana.
Informou ainda que foi aberto um edital com duas bolsas, cujo objetivo era colaborar com a
preparação para o ENADE sob a coordenação do professor Éder, entretanto não houve inscritos. O
Prof. Éder enfatizou que as inscrições foram abertas em um dia e fecharam no outro, desse modo os
alunos não tiveram muito tempo para realizar a inscrição. O prof. Samuel continuou com os
informes relatando que a nova data para o ENADE, que seria realizado em 2020, será 14 de
novembro de 2021, que neste primeiro momento está realizando as inscrições dos ingressantes do
ano de 2020.2 e os prováveis formandos, os que contêm mais de 80% do curso integralizado e os
que pretendem formar até julho de 2022, ressaltando que o aluno que pretende se formar até julho
de 2022 e não realizar o ENADE, só conseguirá colar grau em setembro de 2022. Além disso há
três alunos com 100% do curso integralizado, porém não conseguiram colar grau até o momento,
mas espera-se que eles colem grau até a sexta-feira, 27, pois as inscrições se encerram no domingo.
Outro informe é a respeito de um levantamento que está sendo realizado pelo CPD do Campus
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Itabaiana, solicitado pelo STI da UFS, acerca das condições dos computadores do LABMAT.
Questionado a respeito da possibilidade de atualização das máquinas, o técnico Túlio respondeu
que espera que sejam atualizados. Além disso o DMAI foi contemplado com uma geladeira duplex
que já está na sala de reunião do DMAI para a utilização de todos, lembrando que a outra geladeira
que foi adquirida com recursos próprios foi doada e o prof. Samuel brito informou que irá enviar as
fotos e os vídeos da doação. O prof. Samuel brito informou que foi renovado a monitoria para
Vetores, continuando com duas monitoras, além disso informou que submeteu dois projetos de
PIBIC e foram aprovados como voluntário, mas recentemente saiu a oportunidade de bolsas PIBIC
por 5 meses, porém como as alunas do PIBIC são as mesmas na monitoria, que já tem bolsas, ele
não solicitou. O prof. Samuel Canevari informou que teve um projeto de PIBIC aprovado, com
bolsa, mas como não teve aluno, precisou, portanto, devolver a bolsa. Item 2. O senhor presidente
pôs em discussão a Ata da 02ª Reunião Extraordinária do Conselho de 2021. Sem discussões, a ata
foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, O senhor Presidente
iniciou a eleição para indicação de representante do DMAI para o colegiado do DFCI. O prof.
Alejandro foi o único a colocar-se à disposição para ser o representante. Em votação, sem
manifestações contrárias, foi aprovado por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o prof. Samuel
Canevari informou que há três solicitações de turmas de ensino individual, consistindo em duas do
aluno Alisson Santos Silva que solicita as disciplinas Variáveis complexas e Estruturas Algébricas
II - pois chocam com a disciplina de Estágio I, a abertura de tais disciplinas já foi aprovada em
colegiado, entretanto falta atribuição docente e o prof. Fábio e o Prof. Samuel brito aceitaram ficar
responsáveis pelas respectivas turmas; e uma da discente Heloisa Santana de Oliveira que está
solicitando o ensino individual da disciplina Estruturas Algébricas I, sendo uma das duas disciplinas
que ela falta para concluir o curso. No tocante à atribuição didática, como não houve manifestação
de nenhum dos presentes, o prof. Samuel Canevari informou que já havia conversado com o
professor Charles, considerando a sua formação e a sua aprovação no concurso, e esse aceitou caso
o conselho aprovasse. Após a explanação, o Prof. Aislan se colocou à disposição para ministrar
Estruturas Algébricas I. Sem manifestações contrárias, a sugestão foi aceita por unanimidade,
bem como as atribuições didáticas. Item 5. O senhor presidente pôs em discussão o ad
referendum, 30 de julho de 2021, pela indicação do Prof. Aislan Leal Fontes como representante
docente do DMAI para o conselho de coordenação de curso, considerando que não houve mais
interessados. Em apreciação, o retrocitado ad referendum foi aprovado por unanimidade. Item
6. O prof. Samuel Canevari iniciou o ponto de pauta informando que, no dia 10 de agostos de 2021,
recebeu uma portaria que torna vago o cargo deixado pelo professor Murilo e considerando que tem
um concurso em vigor até fevereiro de 2022, com aprovados, ele fez uma consulta ao DRS, a
respeito de quais seriam as possibilidades que tinham para o preenchimento dessa vaga: se deveria
chamar o próximo colocado ou se poderia abrir um novo concurso. Em resposta ao questionamento
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do prof. Samuel Canevari, a DRS enviou um parecer da procuradoria geral datada de 07 de maio de
2021 a respeito do preenchimento de vaga para docente que, segundo o entendimento dele, deverá
ser realizado um novo concurso. Após explanar sobre o ponto, o prof. Samuel Canevari pôs em
discussão. os professores Eder e Aislan concordaram com o Prof. Samuel sobre o entendimento da
portaria de que se deve ser realizado outro concurso. O prof. Rafael afirmou que concorda que se
deve ser chamado um professor na área que atuava o prof. Murilo, entretanto por ser um curso de
licenciatura o perfil do professor que irá assumir deverá ser de um educador estatístico. O prof.
Alan falou que não há o que ser questionado a respeito de a realização do concurso, pois segundo o
parecer enviado, deve-se ser levado em conta a área a ser preenchida, neste caso a estatística, vaga
esta deixada com o falecimento do prof. Murilo. Diante do exposto, o prof. Samuel Canevari deixou
encaminhado a abertura de concurso em área diferente da que há candidato aprovado. O prof. Éder
falou que acredita que o concurso deverá ser na área da matemática aplicada, a qual o prof. Murilo
ocupava a vaga. O prof. Samuel Canevari continuou afirmando que, diante da aprovação da BNCC
e do novo projeto pedagógico, acredita que um educador estatístico suprirá melhor as demandas do
curso. O prof. Alan afirmou que, em seu entendimento, a área a ser preenchida é a que o professor
Murilo deixou, não devendo haver discussão sobre uma nova área, mesmo com as mudanças da
BNCC e do projeto pedagógico. A prof. Teresa esclareceu que o educador estatístico seria um
professor com Mestrado em estatística e doutorado em ensino, logo teria um olhar diferenciado para
o ensino da estatística. O prof. Éder afirmou que seu entendimento sobre o parecer o departamento
tem liberdade para definir a área que será aberto o concurso, entretanto, como o novo professor irá
também suprir uma necessidade dos cursos de bacharelado do campus, concorda que deverá ser
aberto o concurso na área de matemática aplicada. O prof. Alejandro afirmou que a realidade atual
do departamento é diferente do momento em que o prof. Murilo foi contratado, hoje o DMAI tem
uma demanda educacional e está formando licenciados, desse modo um professor com mestrado em
estatística e doutorado em educação irá agregar nas demandas do departamento no quesito da área
de educação e também irá suprir as demandas dos cursos de bacharelado. O prof. Ricardo concorda
com a maioria dos discursos de que o DMAI necessita de um professor que domine a estatística,
mas que também seja da área da educação e que acredita que um professor com mestrado em
estatística supre as necessidades dos cursos de bacharelado. O prof. Alan fez uma correção em sua
fala anterior e afirmou que realmente o procurador pede para ser observada pelo departamento a
área de preenchimento, ademais, informou que o concurso em matemática aplicada não exclui o
educador estatístico, mas o concurso para educador estatístico irá excluir a pessoa que não tem a
formação na educação. A profª. Marta afirmou que, de acordo com sua experiência, um educador
estatístico pode ter diversos perfis, ou seja, ele pode ser um pedagogo que estuda e pesquisa na área
de estatística, logo deve-se ter muito cuidado com o edital e suas especificidades para que
contemple as demandas. O prof. Samuel Canevari acrescentou que a respeito das especificidades
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posteriormente pode conversar com profissionais da área para saber quais os critérios para que se
contrate um profissional que saiba estatística e tenha um perfil de educador. O prof. Alan solicita
que seja registrado que, acredita que a fala do prof. Samuel seja um direcionamento de concurso, e
além disso segundo seu entendimento ao contratar um educador em estatística, de qualquer área, o
DMAI está desconsiderando a demanda dos cursos de bacharelado e as disciplinas do departamento
em estatística, e questionou ao Samuel Canevari se o seu entendimento confere. Em resposta,
Samuel Canevari afirmou que não confere, a intenção é contratar um profissional que supra a
demanda dos cursos de bacharelado e do próprio DMAI e também, tendo em vista que com a
aprovação do novo PPC, haverá disciplinas em educação estatística. O prof. Mateus questionou qual
a disciplina que será lecionada pelo professor de educação estatística. O prof. Samuel respondeu
que seria um professor com o perfil semelhante ao da professora Marta e do professor Ricardo que
conseguem dar as disciplinas da matemática e orientam estágio. A profª. Marta falou que, em seu
entendimento, a área do concurso deve ser estatística o que deve ser discutido depois é o perfil do
professor. Os prof. Alan, Éder e Aislan concordaram. Porém Samuel Canevari discordou, afirmando
que deve ser traçado nesta reunião o perfil do professor e posteriormente a formação que será
cobrada no concurso. O prof. Alan acrescentou a informação, após pesquisa, que a área estatística
não existe na departamentalização do DMAI, a área que existe é matemática aplicada e dentro dela
que está estatística. Após discussões, foram encaminhadas para votação as seguistes propostas: 1)
contratar um professor com perfil de educador e que saiba estatística e na próxima reunião definir a
área, matéria de ensino, pontos e banca; 2) contratar professor na matéria de ensino Matemática
aplicada e, a posteriori, definir o perfil do profissional. Após votação, foi aprovado o segundo
encaminhamento com 8 votos favoráveis e 7 votos contrários. Item 7. O prof. Samuel Canevari
informou que daqui a 15 dias haverá outra reunião do conselho. Nada mais havendo a tratar, eu,
Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo sexto dia
do mês de agosto de dois mil e vinte e um.
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8ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 06/09

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 06 de setembro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 09/09/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informes;
Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
Eleição vice-coordenação LABMAT e demais deliberações;
Eleição NDE;
Discussões relativas ao ENADE/2020;
Abertura de concurso para professor efetivo do DMAI;
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 09/09

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 08a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Abertura de concurso para professor efetivo do DMAI .
Data: 09/09/2021
Local: Ambiente Virtual – Google
Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Adriana Tavares da Costa (representante
discente), Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de
Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira, Jaíne Fernandes da Cruz Santos
(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida,
Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos.
Ausente, com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença-maternidade). Pauta: 1.
Informes; 2. Apreciação da Ata da 07ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental
(2021); 3. Eleição vice-coordenação LABMAT e demais deliberações; 4. Eleição NDE; 5.
Discussões relativas ao ENADE/2020; 6. Abertura de concurso para professor efetivo do
DMAI; 7. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião e, logo após,
solicitou a exclusão do ponto de pauta sobre NDE, tendo em conta que a competência para a eleição
é do Colegiado. Noutro giro, solicitou a inclusão do ponto “Discussão/Apreciação eleição chefia”,
que deverá ser realizada no mês de outubro. Sem manifestações contrárias, prosseguiram-se os
trabalhos. A pauta passou a ser: Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 07ª Reunião
Extraordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Eleição vice-coordenação LABMAT e
demais deliberações; 4. Discussão/Apreciação eleição chefia; 5. Discussões relativas ao
ENADE/2020; 6. Abertura de concurso para professor efetivo do DMAI; 7. O que ocorrer.
Item 1. O prof. Samuel Canevari informou que os professores substitutos Charles e Junio já estão
com acesso ao sigaa, após quase um mês. Salientou ainda que a falta de acesso ao sistema não os
impediu de desempenharem suas atribuições. . Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata
da 07ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021. Sem discussões, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. Em seguida, O senhor Presidente iniciou o ponto relatando
que com o falecimento do prof. Murilo, até então coordenador do LABMAT, o prof. Alejandro, até
então vice-coordenador, passou à condição de coordenador, por isso solicitou manifestações de
interessados para a vice-coordenação. O professor Fábio manifestou interesse. Em votação, o nome
do professor Fábio para a vice-coordenção do LABMAT foi aprovado por unanimidade.
Demais disso, sugeriu que, em homenagem ao professor Murilo, o referido laboratório seja
renomeado para Laboratório de Informática Professor Murilo de Medeiros Sampaio. Os
conselheiros concordaram por unanimidade. Item 4. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari
informou que sua gestão termina dia 07 de novembro e diante disso é necessário realizar a eleição
em outubro. Ressaltou ainda que é a primeira vez que o departamento precisará realizar a eleição de
maneira remota. Diante do cenário, consultou a Procuradoria da UFS sobre a possibilidade de
utilizar o SIGEleição. Em resposta, a procuradoria comunicou que não existe um procedimento para
a eleição de chefia definido em âmbito institucional, sendo imperioso o envio da lista tríplice
aprovada pela maioria absoluta do conselho. Desse modo elevou a discussão ao conselho. Sugeriu
que a eleição fosse realizada pelo SIGEleição, através de chapas, como uma consulta, e o conselho
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após visualização do resultado ratificasse, ou não, o resultado e complementasse a lista tríplice, caso
preciso. O prof. Aislan questionou sobre a possibilidade de a eleição ser realizada presencialmente.
O prof. Samuel Canveari respondeu que isso está fora de cogitação a realização de reunião
presencial. Logo em seguida, o Prof. Aislan falou que é complicado mudar o processo de eleição de
chefe, pois a proposta para apreciar essa forma de eleição de chefe deve ser amadurecida e o Prof.
Samuel falou que não tem apreciação, é apenas uma discussão. O prof. Alan disse que a proposta
teria que amadurecer e sugeriu a convocação de uma reunião extraordinária para decidir o processo
de votação manifestando sua contrariedade à condução do ponto de pauta. O prof. Alan questionou
o que seria feito se houvesse a inscrição de três chapas e nenhuma das três alcançasse a maioria
absoluta visto que o SIGEleição não permitiria a repetição de escrutínios. O prof. Samuel respondeu
que o departamento decide na próxima reunião como formar a lista tríplice. O prof. Alan reforçou
que esse ponto não deveria ser proposto no início da reunião e sim constar na convocação para dar
tempo de amadurecer a ideia. O prof. Samuel Canevari salientou ainda que a inclusão do ponto foi
aprovada pelos conselheiros, logo não haveria o que discutir naquele momento acerca da pauta.
Destacou ainda que a mudança no processo eleitoral decorre de medidas sanitárias e que a
inscrições de chapas se amoldam à consulta que era feita aos docentes antes do início da reunião
buscando interessado em concorrer ao pleito, quando presencial, desde modo não ocasionará
nenhum prejuízo. Na sequência, informou que será confeccionado um edital e enviado a todos para
que procedam à inscrição da chapa. O prof. Alan manifestou sua contrariedade à condução dos
trabalhos. Item 5. O senhor presidente pôs em discussão as ações que serão realizadas visando ao
auxílio no ENADE 2021, relatando que na última reunião do colegiado ficaram acordadas duas
ações, que os docentes foram cientificados por email, a saber: 1. Oferta de curso para discutir as
questões das provas anteriores com os inscritos; 2. Sugestões para que os(as) docentes que possuem
algum(s) dos inscritos como seus alunos no corrente período letivo, para que os mesmos discutam,
em suas aulas, as questões relativas às provas anteriores. Entretanto não recebeu nenhuma resposta
no email. Salientou ainda que será reaberto edital com duas vagas para bolsistas em uma eventual
ação que o departamento venha realizar. O professor Éder ratificou sua disposição, junto aos
professores Fábio, Samuel Brito e Alejandro, para a oferta do curso para os inscritos interessados. O
prof. Alan destacou que a necessidade de realização de ações é um indicativo da baixa qualidade do
ensino atualmente, pois quando o curso foi iniciado não houve essa preocupação, no entanto o
resultado foi satisfatório, diferentemente dos últimos resultados. O professor Samuel Canevari
redarguiu-lhe considerando a fala, no mínimo, preconceituosa com os demais colegas e salientou
que esta não é a opinião dele como coordenador do curso. Item 6. Ato contínuo, o prof. Samuel
Canevari explicou que na reunião passada ficou deliberado que o concurso seria aberto na matéria
de ensino “Matemática Aplicada”. Fazendo-se necessário definir as disciplinas, pontos de
avaliação, banca de avaliação, titulação e regime de trabalho. Por consenso ficou definido que a
Classe será a de Adjunto, Regime de Trabalho será a Dedicação Exclusiva e as disciplinas
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foram: Cálculos I, II e III; Matemática Básica; Equações Diferenciais Ordinárias; Variáveis
Complexas; Matemática Financeira; Introdução à Estatística; Probabilidade e Estatística; e
Métodos Quantitativos; Após discussões, surgiram duas propostas para titulação: 1) Doutorado
em Matemática Aplicada ou Doutorado em matemática ou Doutorado em Educação ou Doutorado
em Estatística; 2) Doutorado em Estatística ou Áreas afins. Em votação, a proposta 1 obteve doze
votos e a proposta 2 obteve 4 votos. Desse modo, a titulação será Doutorado em Matemática
Aplicada ou Doutorado em matemática ou Doutorado em Educação ou Doutorado em
Estatística. Remanesce para a próxima reunião definir a banca e os pontos de avaliação. Item 7. O
professor Alan rogou que os conselheiros se atentassem na escolha do próximo chefe, que ocorrerá
na próxima reunião. Além disso, ele destacou que sua fala no item 5, a respeito do ENADE, não foi
preconceituosa, foi apenas sua opinião baseada nos fatos atestados não só pelo ENADE mas
também pela participação em sala de aula. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de
Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos
presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de setembro de dois
mil e vinte e um.
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9ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 05/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 05 de outubro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 07/10/2021 (quinta-feira) às 09h na
sala de videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informes;
Posse dos representantes discentes;
Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);;
SEMAT 2021;
Concurso para professor efetivo do DMAI;
Eleição chefia e sub-chefia do DMAI.
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 07/10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 09a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição chefia e sub-chefia do DMAI.
Data: 07/10/2021
Meet

Local: Ambiente Virtual – Google

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida Santos,
Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de
Oliveira, Maria Nayane Mendonça de Jesus (representante discente titular), Marta Élid Amorim
Mateus, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa
Cristina Etcheverria, Wagner Ferreira Santos e Wilbert Kened dos Santos Costa (representante
discente titular). Ausente, com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença-maternidade).
Participaram também os discentes Luciana Andrade de Lima e Marcos Vinicius Pinto de Oliveira,
representantes suplentes. Pauta: 1. Informes; 2. Posse dos representantes discentes; 3.
Apreciação da Ata da 08ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021); 4.
SEMAT 2021; 5. Concurso para professor efetivo do DMAI; 6. Eleição chefia e sub-chefia do
DMAI; 7. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião e, logo após, o
conselheiro Alan requereu a retirada do sexto ponto sob a alegação de que a regras da eleição não
foram deliberadas pelo conselho, sugerindo, assim, que o ponto fosse substituído pela discussão a
respeito do processo eleitoral, adiando a eleição para a próxima semana; justificou também que a
pauta possui ainda outro ponto que gera muita discussão, o ponto 5 sobre o concurso, arrematando
que reuniões para eleição da chefia deveria ser eleições tranquilas, em regra, sem muitos pontos de
pauta. Em votação, a maioria dos conselheiros optaram pela manutenção da pauta como enviada.
Na sequência, o Presidente solicitou a permuta entre o ponto 1 e 2, todos os conselheiros
concordaram. Assim, a pauta passou a ser: Pauta: 1. Posse dos representantes discentes; 2.
Informes; 3. Apreciação da Ata da 08ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental
(2021); 4. SEMAT 2021; 5. Concurso para professor efetivo do DMAI; 6. Eleição chefia e subchefia do DMAI; 7. O que ocorrer. Item 1. O Sr. Presidente fraqueou ao técnico, que relatou de
forma breve acerca da realização da assembleia estudantil, que não pôde ser realizada pelo DCE,
órgão responsável, uma vez que eles estão processo de transição de gestão e não puderam realizá-la
e solicitaram suporte ao departamento para que os próprios discentes se organizassem e elegessem
seus representantes. Ato contínuo, o Sr. Presidente deu posse aos representantes titulares Maria
Nayane Mendonça de Jesus e Wilbert Kened dos Santos Costa, assim como aos representantes
suplentes Luciana Andrade de Lima e Marcos Vinicius Pinto de Oliveira. A representação será de
um ano, nos termos da legislação vigente, a contar da data da eleição, 21/09/2021. Item 2. O prof.
Samuel Canevari informou acerca da Portaria Nº 1202/GR, que estabelece retomada uniforme e
paulatina das atividades presenciais administrativas, a partir de 18/10/2021. Informou também sobre
o memorando Nº 25/2021 – SEEX, que busca levantar demandas para retomada das atividades.
Informou ainda sobre a minuta de resolução que regulará o ensino híbrido emergencial e o plano de
retomada presencial e gradual das atividades acadêmicas da graduação. O professor Alan informou
que não participará da eleição para chefia do departamento, considerando que as regras não foram
decididas pelo departamento. Item 3. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 08ª Reunião
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509

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 09a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Eleição chefia e sub-chefia do DMAI.
Data: 07/10/2021
Meet

Local: Ambiente Virtual – Google

Ordinária do Conselho de 2021, com as sugestões de alteração que foram enviadas por e-mail. Sem
discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Em seguida, O
senhor Presidente iniciou a discussão sobre a 14ª SEMAT destacando que geralmente esta é
realizada em novembro, mas para isso faz-se necessária a eleição de coordenadores para colocá-la
em execução. O prof. Alejandro comentou que para realização no mês de novembro há muito pouco
tempo de planejamento, no entanto é possível, mas sugeriu que a SEMAT seja realizada no
primeiro semestre de 2022. O prof. Éder concordou com o prof. Alejandro, mas opinou que
poderiam realizá-la em dezembro, tendo em vista que seria uma realização remota que facilitaria as
palestras de convidados externos. Na sequência, o professores Alejandro, Aislan, Fábio, Rafael e os
discentes Wilbert, Marcos Vinicius, Maria Nayane e Luciana se colocaram à disposição para
comporem a comissão organizadora do evento. Os nomes foram aprovados por unanimidade.
Continuando o prof. Aislan se colocou à disposição para a presidência da comissão, seu nome foi
aprovado por unanimidade. O assunto será novamente debatido quando a comissão reunir-se para
decidir datas e o formato do evento. Item 5. Ato contínuo, o prof. Samuel Canevari deu início a
discussão relativa ao concurso para professor efetivo no tocante aos pontos de avaliação e à banca
examinadora. Após longa discussão, sugiram duas propostas para pontos de avaliação: Proposta 1:
1. Fundamentos de probabilidade: definições e axiomas, probabilidade condicional e independência.
2. Modelos probabilísticos discretos e contínuos. 3. Princípio de redução de dados: o princípio da
suficiência. 4. Estimação pontual e intervalar. 5. Convergência em probabilidade, convergência
quase certa, lei fraca e lei forte dos grandes números. 6. Família exponencial. 7. Inferência
Bayesiana: Estimação Pontual e Intervalar. 8. Modelos de regressão linear. 9. Convergência em
distribuição e Teorema Central do Limite.10. Testes de Hipóteses; Proposta 2: 1. Interpolação; 2.
Modelos probabilísticos discretos e contínuos. 3. Princípio de redução de dados: o princípio da
suficiência. 4. Estimação pontual e intervalar. 5. Convergência em probabilidade, convergência
quase certa, lei fraca e lei forte dos grandes números. 6. Família exponencial. 7. Inferência
Bayesiana: Estimação Pontual e Intervalar. 8. Modelos de regressão linear. 9. Convergência em
distribuição e Teorema Central do Limite. 10. Integração numérica. Em votação, a Proposta 1
obteve 13 votos; a Proposta 2 obteve 2 votos. Na sequência, discutiu-se a formação da banca. O
professor Samuel Canevari relatou que os professores Marcos Santos Oliveira (UFSJ) e Cynthia
Tojeiro (UFG) se disponibilizaram para compor a banca. O professor Alan relatou acerca da
indicação e disponibilidade dos professores Oscar Felipe (DECAT/UFS) e Allan Robert
(DECAT/UFS). Além desses nomes, os professores Aislan Leal, Gastão e Mateus Alegri se
colocaram à disposição para compor a banca. Todavia, o conselho deliberou pela formação da
banca examinadora após a lista de candidatos inscritos no concurso, a fim de evitar conflitos de
interesse e várias modificações. Item 6. O senhor presidente deu início à eleição para chefia e
subchefia do DMAI. O professor Alan levantou uma questão de ordem e comunicou sua saída da
reunião pelas razões já expostas no início da reunião. Além disso, questionou aos membros da
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comissão de ações para o ENADE acerca das atividades que estão sendo exercidas, para que o
questionamento fosse respondido no que ocorrer. O professor Aislan também saiu da reunião. Na
sequência o professor Samuel Canevari apresentou o resultado da consulta feita pelo SIGEleição
com 14 votos válidos de 17 votos possíveis para a única chapa inscrita formada pelo professor
Rafael Neves Almeida para chefe e Fábio Lima Santos para subchefe. O professor Samuel Canevari
sugeriu a homologação do resultado e a atribuição dos nomes como primeiro nome da lista tríplice
para chefe e subchefe, respectivamente. Em votação, os conselheiros acataram a sugestão por
unanimidade. Continuando deu-se início à votação através de formulário do Google para a
composição do restante da lista tríplice. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Chefe.
PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos
válidos. Resultado: Éder Mateus de Souza – 14 (catorze) votos, Samuel Brito Silva – 1 (um) voto e
Marta Élid Amorim Mateus – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Éder Mateus de Souza
como o segundo nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. Eleição do
terceiro nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16 (dezesseis)
Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Marta Élid Amorim Mateus – 14
(catorze) votos, Samuel Brito Silva – 1 (um) voto e Viviane de Jesus Lisboa Aquino – 1 (um) voto.
Proclamou-se eleita a Professora Marta Élid Amorim Mateus como o terceiro nome da lista
tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. VOTAÇÃO PARA SUBCHEFE. Eleição do
segundo nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 16
(dezesseis) Conselheiros, sendo 16 (dezesseis) votos válidos. Resultado: Alejandro Caicedo Roque
– 14 (catorze) votos, Samuel Brito Silva – 1 (um) voto e Wagner Ferreira Santos – 1 (um) voto.
Proclamou-se eleito o Professor Alejandro Caicedo Roque como o segundo nome da lista tríplice
para Subchefe do Departamento de Matemática. Foi verificado que os representantes discentes
suplentes estavam votando e por isso a votação foi reiniciada. Eleição do segundo nome da
lista tríplice para Chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 14 (catorze) Conselheiros, sendo
14 (catorze) votos válidos. Resultado: Éder Mateus de Souza – 12 (doze) votos, Alan Almeida
Santos – 1 (um) voto e Wagner Ferreira Santos – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o Professor Éder
Mateus de Souza como o segundo nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de
Matemática. Eleição do terceiro nome da lista tríplice para Chefe. PRIMEIRO ESCRUTÍNIO:
Votaram 14 (catorze) Conselheiros, sendo 14 (catorze) votos válidos. Resultado: Marta Élid
Amorim Mateus – 11 (onze) votos, Ricardo Nicasso Benito – 2 (dois) votos e Alejandro Caicedo
Roque – 1 (um) voto. Proclamou-se eleita a Professora Marta Élid Amorim Mateus como o
terceiro nome da lista tríplice para Chefe do Departamento de Matemática. VOTAÇÃO PARA
SUBCHEFE. Eleição do segundo nome da lista tríplice para Subchefe. PRIMEIRO
ESCRUTÍNIO: Votaram 14 (catorze) Conselheiros, sendo 14 (catorze) votos válidos. Resultado:
Alejandro Caicedo Roque – 12 (doze) votos e Samuel Brito Silva – 2 (dois) votos. Proclamou-se
eleito o Professor Alejandro Caicedo Roque como o segundo nome da lista tríplice para Subchefe
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do Departamento de Matemática. Eleição do terceiro nome da lista tríplice para Subchefe.
PRIMEIRO ESCRUTÍNIO: Votaram 14 (catorze) Conselheiros, sendo 14 (catorze) votos válidos.
Resultado: Ricardo Nicasso Benito – 10 (dez) votos, Samuel Brito Silva – 2 (dois) votos, Alan
Almeida Santos – 1 (um) voto e Teresa Cristina Etcheverria – 1 (um) voto. Proclamou-se eleito o
Professor Ricardo Nicasso Benito como o terceiro nome da lista tríplice para Subchefe do
Departamento de Matemática. Item 7. O professor Éder, respondendo ao questionamento do
professor Alan, disse que a comissão possui uma bolsista à disposição, Jéssica, e ela está fazendo o
levantamento de questões dos últimos exames e que essas questões serão discutidas em alguns
seminários até a data da prova. O professor Samuel Canevari registrou que a bolsista está sendo de
fundamental importância neste momento, pois ela está auxiliando muito os alunos a responderem
aos questionários exigidos no sistema do exame. O professor Éder arrematou que até a próxima
semana sairá um cronograma com as matérias a serem revisadas. O professor Alejandro demostrou
sua situação com a situação dos egressos do curso que não estão trabalhando em sua área de
formação. O professor Éder também se mostrou preocupado, mas salientou que está não é uma
situação peculiar da matemática e sugeriu que antes de qualquer coisa fosse feito um mapeamento
dos egressos para planejar ações que possam ajudar. O prof. Mateus se colocou à disposição junto
ao professor Alejandro para buscar soluções. O professor Ricardo explanou sua opinião e destacou
que através do monitoramento dos egressos o curso pode ser melhorado. O prof. Samuel Canevari
destacou que provavelmente esta será sua última reunião como presidente e agradeceu a parceria de
todos que contribuíram para que sua gestão fosse desempenhada da melhor maneira possível.
Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um.
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3ª Reunião Extraordinária do Conselho do DMAI - 22/10

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 22 de outubro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Extraordinária do Conselho do
Departamento de Matemática, que será realizada no dia 25/10/2021 (segunda-feira) às 09:00h
no ambiente virtual, Google Meet, para tratar do seguinte assunto:

1. Apreciação da Ata da 09ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
2. Apreciação/Discussão referente ao edital de remoção (processo 23113.037294/202176), bem como deliberações a respeito da vaga para docente efetivo prevista na portaria
Nº 1250/GR/2021.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Referência: Apreciação/Discussão referente ao edital de remoção decorrente da vaga do professor Murilo, bem como deliberações a respeito da vaga para docente efetivo prevista na portaria Nº 1250/GR/2021.
Data: 25/10/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Samuel da
Cruz Canevari, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alejandro Caicedo
Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de Oliveira, Maria Nayane
Mendonça de Jesus (representante discente titular), Marta Élid Amorim Mateus, Mateus Alegri, Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Teresa Cristina Etcheverria, Wagner Ferreira Santos e Wilbert Kened dos Santos Costa (representante discente titular). Ausente, com
justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino (licença-maternidade). Ausente, sem justificativa, Alan
Almeida Santos. Pauta: 1. Apreciação da Ata da 09ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021); 2. Apreciação/Discussão referente ao edital de remoção decorrente da vaga do
professor Murilo, bem como deliberações a respeito da vaga para docente efetivo prevista na
portaria Nº 1250/GR/2021. Havendo quórum legal, o senhor presidente deu início à reunião. Item
1. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 09ª Reunião Ordinária do Conselho de 2021. Sem
discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada pela maioria (professor Aislan votou contra).
Item 2. Ato contínuo, o Sr. Presidente deu início à discussão referente ao edital de remoção decorrente
da vaga do professor Murilo, bem como deliberações a respeito da vaga para docente efetivo prevista
na portaria Nº 1250/GR/2021. Inicialmente, ele relatou que, nos termos da resolução
50/2015/CONSU, a abertura de edital de remoção é necessária antes da abertura de concurso público
para a vaga deixada pelo professor Murilo. Na sequência, foi feita a apresentação dos dados inseridos
na planilha exigida pela PROGEP para abertura, referente à vaga deixada pelo professor Murilo, quais
sejam: Regime de Trabalho: DE; Área de Titulação: Doutorado em Matemática Aplicada ou Doutorado em matemática ou Doutorado em Educação ou Doutorado em Estatística; Matérias de Ensino: Matemática Aplicada; Disciplinas: Cálculos I, II e III; Matemática Básica; Equações Diferenciais Ordinárias; Variáveis Complexas; Matemática Financeira; Introdução à Estatística; Probabilidade e Estatística; e Métodos Quantitativos; Número de Vagas: 1; E-mail para Inscrição e Contato
(departamento): DMAI@academico.ufs.br; E-mail para recursos (centro): campusita@academico.ufs.br. Na sequência, rogou manifestações dos interessados em compor a comissão examinadora, único item faltante da planilha. Os docentes Éder Matheus, Samuel Canevari e Rafael Neves
manifestaram interesse, sendo o primeiro como presidente. Sem manifestações contrárias, a planilha
com todos os dados para abertura do edital de remoção foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Na sequência, deu início a discussão no tocante à vaga prevista portaria Nº
1250/GR/202, relatando que a UFS foi contemplada com 35 vagas para professores efetivos e uma
dessas vagas foi destinada a este departamento em razão da redistribuição da professora Karly, conforme justificado no pedido da vaga. Além disso, relatou que os dados para abertura do edital de
remoção devem ser enviados até o dia 03/11 de acordo com a portaria mencionada, o que justifica a
convocação da reunião. Por fim, apresentou um e-mail enviado pelo diretor do Campus que solicita
que o edital seja aberto na área da professora Karly, Educação Matemática, uma vez que a contemplação decorreu da sua redistribuição. Todavia, o Fábio sugeriu que a área fosse a Matemática, haja
vista que os professores substitutos são alocados nessa área, o que sugere uma maior demanda. Em
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resposta, o professor Samuel Canevari salientou que os substitutos estão alocados nessa área em razão
do próprio conselho departamental, que decidiu pela alocação dos substitutos somente em disciplinas
básicas do curso e disciplinas para outros departamentos, deixando as disciplinas da Educação somente para os efetivos. Ponderou ainda que com entrada em vigor iminente do novo PPC, que é
baseado nas normas de 2015, a demanda para a Educação Matemática aumentará, bem como aumentará ainda mais considerando a reformulação que deverá ser feita baseada nas normas de 2019. O
professor Éder rebateu apresentando a carga horária da Educação Matemática por semestre e considera que a vaga tem um melhor aproveitamento na área de Matemática. O professor Rafael salientou
que um dos impasses para a reformulação do PPC e finalização do projeto está na necessidade de
criação de disciplinas para área da Educação Matemática, obstada por não haver docentes suficientes.
Após discussões, foram encaminhadas para votação duas propostas para Matéria de Ensino (área) do
edital de remoção: 1) Educação Matemática; 2) Matemática (aproveitando o concurso em aberto,
caso o certame de remoção seja deserto). Em votação, a proposta 1 obteve oito votos e a proposta
2 obteve 6 votos. Continuando, definiu-se os demais pontos: Regime de Trabalho: DE; Área de
Titulação: Doutorado em Educação ou Doutorado em Educação Matemática ou Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática; Matérias de Ensino: Educação Matemática; Disciplinas: Metodologia do Ensino da Matemática, Laboratório de Ensino de Matemática, Novas Tecnologias e o Ensino
de Matemática, Matemática para o Ensino Fundamental, Matemática para o Ensino Médio I, II e III,
História da Matemática, Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, Estágio Supervisionado
em Ensino de Matemática II e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III; Comissão
Examinadora: Ricardo Nicasso (presidente), Teresa Cristina e Fábio Lima E-mail para Inscrição
e Contato (departamento): DMAI@academico.ufs.br; E-mail para recursos (centro): campusita@academico.ufs.br. Sem manifestações contrárias, a planilha com todos os dados para abertura do edital de remoção foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um.
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10ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 09/11

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 09 de novembro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 10a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 11/11/2021 (quinta-feira) às 09h na sala de
videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1.
2.
3.
4.
5.

Informes;
Apreciação da Ata da 03a Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021);
PAD 2021.1;
Oferta 2021.2;
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Rafael Neves Almeida
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Referência: Oferta 2021.2.
Data: 11/11/2021
Meet

Local: Ambiente Virtual – Google

A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Rafael
Neves Almeida, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de
Oliveira, Maria Nayane Mendonça de Jesus (representante discente titular), Marta Élid Amorim
Mateus, Mateus Alegri, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Samuel da Cruz Canevari,
Teresa Cristina Etcheverria, Wagner Ferreira Santos e Wilbert Kened dos Santos Costa
(representante discente titular). Ausente, com justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino
(licença-maternidade). Participaram também os discentes Luciana Andrade de Lima e Marcos
Vinicius Pinto de Oliveira, representantes suplentes. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da
03ª Reunião Extraordinária do Conselho Departamental (2021); 3. PAD 2021.1; 4. Oferta
2021.2; 5. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da
pauta e dando início aos trabalhos. Item 1. O Sr. Presidente informou que foi enviada a todos os
docentes uma planilha para que os docentes interessados em contribuir para a programação da
SEMAC preencham até hoje. Informou ainda que a STI solicita que arquivos de aulas relativas a
períodos letivos anteriores sejam excluídos ou realocados, porquanto o limite máximo da
capacidade de armazenamento está quase atingido. O prof. Éder informou que no dia 04/12 haverá
seleção para o PROFMAT e o número de inscritos ainda não foi divulgado. A prof. Marta informou
que a comissão de pesquisa do Campus solicitou-lhe que fizesse um levamento perante o
departamento sobre os professores que participam de pós-graduação e quem tem material
financiado por órgãos de fomento. A partir disso, ela criará um formulário, que será enviado a
todos, e pediu que todos prestem as informações solicitadas. O prof. Éder informou que o curso
para o curso para Enade dirigido por ele, Fábio, Alejandro e Samuel Brito está na terceira semana.
O prof. Samuel Canevari informou que o processo de remoção, que foi discutido na última reunião
para a vaga destinada ao DMAI em virtude da redistribuição da professora Karly, já está aberto com
inscrições até o dia 16/11 e caso não haja inscrito se dará prosseguimento ao concurso. Quanto à
vaga decorrente do falecimento do professor Murilo, o edital de remoção ainda não foi publicado.
Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 03ª Reunião Extraordinária do Conselho de
2021. Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari pôs em discussão os Programas de Atividade Docente (PADs)
dos professores do Departamento de Matemática de Itabaiana (DMAI). Ele informou que enviou
previamente os PADs, via e-mail, para apreciação pelos docentes, não sendo enviado apenas o da
professor Fábio, que foi apresentado em tela. O prof. Éder salientou que tanto seu PAD está com
32h, pois o sistema não reconhece a disciplina da pós-graduação devido ao ano letivo ser 2021.2. O
prof. Samuel Brito fez uma explanação acerca de seu PAD, destacando as mudanças que pretende
realizar. O prof. Alejandro também. O prof. Fábio registrou que está com uma questão parecida com
Éder, no entanto conseguiu alcançar a carga horária mínima no PAD em razão da turma de ensino
individual, todavia também leciona disciplina na pós. O professor Samuel Canevari relatou que
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constatou em alguns PAD’s que os docentes não constaram o termo final do projeto. Além disso,
observou que o professor Ricardo destinou 1h ao conselho departamental de maneira equivocada,
uma vez que todos os docentes são membros natos. Na sequência, o Sr. Presidente fez duas
sugestões: i) que os PAD’s fossem apreciados em bloco; ii) que os PAD’s fossem apreciados
individualmente. Por unanimidade, a primeira proposta venceu. Em seguida, colocou em votação
todos os PAD’s, condicionando-os às alterações propostas. Aprovado por unanimidade. Por fim,
salientou que, ao término da reunião, devolverá os PAD’s para que os docentes façam as devidas
correções. Item 4. Em seguida, o Presidente pôs em discussão a oferta 2021.2, apresentando a
proposta em tela, explicando que enviou previamente a sugestão de oferta para apreciação dos
conselheiros e, com relação a enviada, houve apenas uma permuta de disciplinas entre os
professores Aislan e Viviane, que não alterou em nada os horários. Além disso, o Samuel Canevari
observou que não consta na oferta a disciplina de Fundamentos de Matemática para Química apesar
do DQCI ter solicitado para os repetentes. Isso se deu em razão de só existir quatro alunos
interessados e, caso o interesse continue, eles poderão solicitar ensino individual, que ficará sob
responsabilidade do Prof Rafael. A referida disciplina foi substituída por Cálculo I para retidos. Por
conseguinte, a oferta para 2021.2: Prof. Aislan Leal (Estruturas Algébricas I (246T12) e
Fundamentos de Matemática (24T34)); Prof. Alan Almeida (Matemática para O Ensino Médio I
(24T56) e Variáveis Complexas (246T12)); Prof. Alejandro Caicedo (Análise na Reta (246M34) e
PROFMAT (horário a definir)); Prof. Charles Braga (Introdução à Estatística (2N34/4N12) e
Cálculo I (246T56)); Prof. Éder Mateus (Álgebra Linear I (35T56) e Cálculo Integral
(3N34/5N12)); Prof. Fábio Lima (Cálculo I (246M12) e Vetores e Geometria Analítica (24T56));
Prof. Júnio Teles (Cálculo I (246M34) e Matemática Básica (2N34/4N12)) Profª. Marta Élid
(Introdução ao Cálculo (2N34/4N12) e Matemática Básica (2N12/4N34)); Prof. Mateus Alegri
(Cálculo Integral em Várias Variáveis (3N34/5N12) e Vetores e Geometria Analítica
(3N12/5N34)); Prof. Rafael Neves (Laboratório de Ensino de Matemática (246T34)); Prof. Ricardo
Nicasso (Cálculo I (246T12) e Matemática para Ensino o Médio III (24T34)); Prof. Samuel Brito
(Estruturas Algébricas I (246T34) e PROFMAT (horário a definir)); Prof. Samuel Canevari
(Cálculo III (24T34) e Geometria Euclidiana Plana (24T56)); Profa. Teresa Cristina (Metodologia
do Ensino de Matemática (246T56) e Tópicos De Educação Matemática e Diversidade (24M34));
Profa. Viviane de Jesus (Equações Diferenciais Ordinárias (246T12) e PROFMAT (horário a
definir)); Prof. Wagner Ferreira (Cálculo II (246T12) e PROFMAT (horário a definir)). Item 5. O
prof. Alan relatou que, na leitura da ata da reunião anterior, os comentários dos professores Éder e
Fábio chamaram sua atenção, pois na escolha da área do concurso levaram em conta que as
disciplinas da matemática estão sendo lecionadas por professores substitutos, enquanto os
professores Rafael e Samuel argumentaram pela área da educação em razão do novo PPC. Ele
considera que os professores Éder e Fábio estavam corretos, uma vez que a questão deve ser lógica
e pragmática. O prof. Samuel Brito comunicou que os calouros estão sem orientação acadêmica. O
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518

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Oferta 2021.2.
Data: 11/11/2021
Meet

Local: Ambiente Virtual – Google

prof. Alejandro questionou as inúmeras mudanças no calendário acadêmico, as quais estão lhe
causando transtornos. O professor Samuel Canevari relatou que, em virtude da nova portaria, o
técnico Guilherme já está indo presencialmente à UFS uma vez na semana, e à medida que forem
surgindo novas demandas irá mais dias. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de
Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos
presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo primeiro dia do mês de
novembro de dois mil e vinte e um.
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11ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 07/12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

CONVOCAÇÃO (em 07 de dezembro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 11a Reunião Ordinária do Conselho do Departamento
de Matemática, que será realizada no dia 09/12/2021 (quinta-feira) às 09h na sala de
videoconferência, ambiente virtual – Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:

1.
Informes;
2.
Apreciação da Ata da 10a Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021);
3.
Ad referendum;
4.
Deliberação sobre atividades presenciais do Pibid e Residência Pedagógica;
5.
O pedido de vaga em redistribuição com código de vaga em contrapartida;
6.
Vaga do prof. Samuel Canevari em decorrência do Edital de Remoção Intercampi de
Docentes nº 06/2021;
7.
Definições remanescentes sobre o concurso para a vaga da profª Karly;
8.
Discussão sobre a modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período letivo
2021.2;
9.
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Rafael Neves Almeida
Chefe do Departamento de Matemática – DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho do DMAI - 09/12

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão sobre a modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período
letivo 2021.2.
Data: 09/12/2021
Local: Ambiente Virtual – Google
Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo Chefe do Departamento de Matemática, Prof. Rafael
Neves Almeida, e contou com a presença dos conselheiros Aislan Leal Fontes, Alan Almeida
Santos, Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Guilherme Pereira de
Oliveira, Maria Nayane Mendonça de Jesus (representante discente titular), Marta Élid Amorim
Mateus, Mateus Alegri, Ricardo Nicasso Benito, Samuel Brito Silva, Samuel da Cruz Canevari,
Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus Lisboa Aquino, Wagner Ferreira Santos e Wilbert
Kened dos Santos Costa (representante discente titular). Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata
da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Departamental (2021); 3. Ad referendum; 4.
Deliberação sobre atividades presenciais do Pibid e Residência Pedagógica; 5. O pedido de
vaga em redistribuição com código de vaga em contrapartida; 6. Vaga do prof. Samuel
Canevari em decorrência do Edital de Remoção Intercampi de Docentes nº 06/2021; 7.
Definições remanescentes sobre o concurso para a vaga da profª Karly; 8. Discussão sobre a
modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período letivo 2021.2; 9. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta e dando início aos
trabalhos. Item 1. A prof. Marta solicitou que os docentes realizassem a atualização dos seus
respectivos curriculo lattes, pois o prof. Gerivaldo, coordenador da comissão de pesquisa do
Campus, está fazendo um anuário. Além disso, solicitou mais uma vez que os professores que
participam de pós-graduação preencham o formulário enviado por ela. O prof. Samuel Canevari
informou que participou do Edital de Remoção Intercampi nº 06/2021/PROGEP, e foi aprovado. No
entanto, somente será removido com a chegada novo docente que ocupará sua vaga. O prof. Éder
Mateus informou que no último final de semana ocorreu a seleção do PROFMAT e próxima
semana será divulgado o resultado final. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 10ª
Reunião Ordinária do Conselho de 2021. Sem discussões, a ata foi posta em votação. Aprovada
por unanimidade. Item 3. O Presidente iniciou a apreciação do ad referendum, confeccionado pelo
Chefe prof. Rafael Almeida, de 22 de novembro de 2021, pela homologação da participação do
professor Éder Mateus no projeto de extensão “Desafio UFS/ITA - Permita-se Clube de Corrida:
complete uma maratona em 1 semana”. Após explanação, o Presidente pôs em votação o ad
referendum de 22 de novembro de 2021. Aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o
Presidente pôs em discussão o retorno das atividades presenciais do Pibid e Residência Pedagógica,
franqueando a palavra à professora Teresa Cristina. Com a palavra, ela relatou que para o retorno
das atividades presenciais é necessário a anuência do departamento e da direção da escola, em razão
disso o ponto foi inserido na pauta, para que as atividades presenciais retornem em janeiro do ano
vindouro, seguindo todos os protocolos de biossegurança determinado pela UFS. Após discussão, o
retorno às atividades presenciais do Pibid e Residência Pedagógica, seguindo os protocolos de
biossegurança, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 5. O Sr. Presidente
iniciou a discussão referente ao pedido de redistribuição com código de vaga em contrapartida
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CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão sobre a modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período
letivo 2021.2.
Data: 09/12/2021
Local: Ambiente Virtual – Google
Meet
formulado pelo professor Luiz Cláudio Mesquita de Aquino da Universidade Federal Dos Vales Do
Jequitinhonha E Mucuri. O prof. Éder informou que o professor citado deseja ocupar a vaga
deixada pelo professor Murilo. O prof. Samuel Canevari opinou pela não aprovação da
redistribuição, uma vez que o docente não tem doutorado e não é possível avaliar com segurança a
contribuição que dará para o departamento. O prof. Alan assinalou que, se fosse levar em
consideração o que opinião do professor Samuel, as professoras Marta e Teresa não teriam sido
redistribuídas, haja vista que à época tinha apenas o mestrado. O professor Samuel refutou dizendo
que naquela época as coisas aconteceram daquela maneira, pois era uma vontade da então chefia
combinada com a inexperiência dos demais, inclusive para que ocorresse a redistribuição do
professor Alan. O professor Alan considerou a fala insinuosa. Após discussões, o conselho
deliberou por unanimidade pela recusa ao pedido de redistribuição. Item 6. (os professores
Ricardo e Viviane entraram na reunião) Na sequência, o prof. Rafael Almeida deu início à
discussão a respeito do provimento da vaga do prof. Samuel Canevari em decorrência do Edital de
Remoção Intercampi de Docentes no 06/2021, no qual ele foi aprovado. O professor Éder,
considerando que a última vaga foi para a educação matemática e que Samuel é da área de
matemática, sugeriu que o concurso vigente (EDITAL Nº 015/2018) fosse aproveitado. Após
discussão, a proposta de aproveitamento do concurso vigente foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Item 7. Continuando, o senhor Presidente iniciou à discussão acerca
do concurso para provimento da vaga deixada pela professora Karly, oriunda da Portaria nº
1250/GR. Ele informou que, como não houve inscritos e consequentes aprovados no edital de
remoção nº 06/2021, no tocante à vaga do DMAI, é necessário dar continuidade e abrir concurso
público. Diante disso, sugeriu a ratificação dos dados presentes no edital de remoção para a abertura
do concurso público para professor efetivo, quais sejam: Regime de Trabalho: DE; Área de
Titulação: Doutorado em Educação ou Doutorado em Educação Matemática ou Doutorado em
Ensino de Ciências e Matemática; Matérias de Ensino: Educação Matemática; Disciplinas:
Metodologia do Ensino da Matemática, Laboratório de Ensino de Matemática, Novas Tecnologias e
o Ensino de Matemática, Matemática para o Ensino Fundamental, Matemática para o Ensino Médio
I, II e III, História da Matemática, Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática II e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática
III. Número de Vagas: 1. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passou-se a
se avaliar a lista de pontos da prova didática. O professor Rafael sugeriu os seguintes pontos: 1.
Teorema Fundamental do Cálculo: uma proposta de ensino para a licenciatura; 2. Ensino de funções
polinomiais reais;3. Ensino de sistemas de equações lineares e matrizes; 4. Ensino de geometria
analítica plana; 5. Ensino de probabilidade e estatística; 6. A Matemática dos egípcios: aplicações
ao ensino de matemática; 7. Didática da Matemática: articulações entre professor-aluno-saber; 8.
Propostas metodológicas para a formação do professor de matemática; 9. Plataformas digitais para o
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ensino de Matemática; 10. Recursos didáticos para o ensino de Matemática. Em votação, a lista de
pontos foi aprovada por unanimidade. Sem demora, procedeu-se à formação da comissão
examinadora. Após discussões, formou-se a seguinte banca examinadora, aprovada por
unanimidade: Titulares: Maria José Ferreira da Silva (PUC), Marta Élid Amorim Mateus e Teresa
Cristina Etcheverria; Suplentes: Maria Elisa Esteves Lopes Galvão (USP), Ricardo Benito Nicasso
e Rafael Neves Almeida. Sendo Teresa Cristina a presidente da banca. Por fim, votou-se na área do
projeto de pesquisa, qual seja: Educação Matemática. Aprovado por unanimidade. Item 8. Ato
contínuo, o Sr. Presidente iniciou a discussão sobre a modalidade de ensino das disciplinas do
curso, para o período letivo 2021.2, destacando que, salvo situações excepcionais, o colegiado
deliberou para que todas as disciplinas sejam ofertadas presencialmente seguindo os protocolos de
biossegurança da UFS. Após discussões, o conselho deliberou por unanimidade pela oferta de
todas as disciplinas na modalidade presencial, seguindo os protocolos de biossegurança,
considerando que a decisão poderá ser revista caso surja alguma intercorrência. Item 9. O
prof. Samuel Canevari esclareceu que em sua fala no item 5 não colocou em dúvida nenhuma
redistribuição, apenas quis dizer que no momento que houve as redistribuições os professores,
inclusive ele, eram inexperientes. Finalizou pedindo desculpas caso alguém tenha se sentido
ofendido. O professor Alan aceitou as desculpas do prof. Samuel Canevari. Além disso, ele, Alan,
destacou sua indignação com os comentários proferidos na reunião do CONEPE, através do chat,
que pediam a exigência do comprovante vacinal para o ingresso na universidade. O professor
Rafael informou que a calourada 2021.2 será realizada, no entanto o formato da realização ainda
será definido. Por fim, solicitou que os interessados em contribuir com a recepção dos calouros o
procurem para que possam realizar o planejamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme
Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será
assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao nono dia do mês de
dezembro de dois mil e vinte e um.
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Colegiado do Curso
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524

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021

1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 19/01

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 19 de janeiro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 21/01/2021 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 09a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo
23113.032559/2020-78 (Atividades complementares), da discente Patrícia Costa Andrade;
4.

Oferta 2020.2;

5. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 21/01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 01a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Oferta 2020.2.
Data: 21/01/2021
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Local: ambiente virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Éder Mateus de Souza, Fábio
Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle de Meneses
santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto Andrade(DEDI),
Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria, Viviane de Jesus
Lisboa Aquino e Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 09ª
Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer
emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo 23113.032559/2020-78 (Atividades
complementares), da discente Patrícia Costa Andrade; 4. Oferta 2020.2; 5. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações
contrárias, prosseguindo com os trabalhos. Item 1. O prof. Ricardo informou que será aberto edital
para vagas remanescentes e cadastro reserva para o Programa Residência Pedagógica,
provavelmente, ainda este mês. O prof. Éder informou que a seleção do PROFMAT online, que
ocorreria semana passada, não foi possível devido a um problema no sistema, deste modo a seleção
online foi postergada para o dia 30 de janeiro do corrente ano, e a seleção presencial, se as
condições sanitárias permitirem, para o dia 20 de fevereiro também do vigente ano. O prof. Samuel
Canevari informou que o contrato da professora substituta Jussara acaba em maio - durante período
2020.2-, não podendo mais ser renovado, no entanto a referida docente demonstrou interesse em
concluir o período como voluntária Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 09ª
Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação.
Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação
do parecer do processo 23113.032559/2020-78 (Atividades Complementares), da discente Patrícia
Costa Andrade, passando a palavra para a Profª. Teresa Cristina, relatora do processo. Com a
palavra, a docente relatou que a aluna computou, no total, 251 horas; assim, emitiu parecer
favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e
100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido
pela Profª. Teresa foi aprovado por unanimidade. Item 4. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari
pôs em discussão a apreciação da oferta 2020.2, explicando que, além das disciplinas obrigatórias
do período (Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica, Fundamentos de Matemática, Metodologia
do Ensino de Matemática, Cálculo III, Estruturas Algébricas I, Laboratório de Ensino de
Matemática, Equações Diferenciais Ordinárias, Matemática para o Ensino Médio I, Geometria
Euclidiana Plana, Matemática para o Ensino Médio III e Estágio Supervisionado em Ensino da
Matemática II), recebeu duas propostas de docentes para a oferta de disciplinas optativas
Matemática Discreta (prof. Mateus Alegri) e Tópicos De Ensino De Campos Conceituais Da
Matemática (profª. Teresa Cristina). Nesta, a professora Teresa fez a apresentação do programa da
disciplina explanando-o e solicitou a criação deste componente curricular assim: MATIXXXX:
TÓPICOS DE ENSINO DE CAMPOS CONCEITUAIS DA MATEMÁTICA CR: 04 C.H. Total:
60 C.H. Teórica: 60 C.H. Prática: 00 Pré-requisito: MATI0007 - Metodologia do Ensino de
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Matemática. Ementa: Apresentação e discussão da Teoria dos Campos Conceituais. Discussão
sobre resolução de problemas dos campos conceituais aditivo e multiplicativo, do campo conceitual
algébrico e do campo conceitual geométrico. Aspectos históricos relacionados aos campos
conceituais numérico, algébrico e geométrico. Ensino remoto dos processos aritméticos, algébricos
e geométricos Planejamento de proposta de ensino com o uso de material didático. Em apreciação,
o colegiado aprovou por unanimidade a criação da aludida disciplina. Na sequência, o Prof.
Samuel Canevari pôs em votação a oferta 2020.2 conforme discriminados acima. Aprovado
unanimemente. Item 5. O prof. Samuel Canevari relatou que na última reunião foi montada uma
comissão para trabalhar na finalização do PPC. Destacando que as alterações aprovadas na última
reunião já foram inseridas e que o professor Rafael está cuidando do texto em relação à formatação.
O prof. Éder expendeu que entrou em contato com o professor Kleber, para tratar do PAD no que
diz respeito à pós-graduação e à graduação por estarem em semestres distintos, dificultando a
contabilização. O professor Kleber respondeu que o sistema não está preparado para isso, no
entanto, no momento da aprovação do PAD, poderá ser constado em ata essa diferença. Diante
disso, o professor Éder solicitou ao coordenador do curso, professor Samuel Canevari, que enviasse
um memorando ao setor responsável, a fim de que seja obtida uma resposta oficial. Nada mais
havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.
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2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 09/02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 09 de fevereiro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 02a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 11/02/2021 (quinta-feira) às 09:00hs, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Marta Élid sobre o processo
23113.001040/2021-10 (Atividades complementares), da discente LUCIANA ANDRADE
DE LIMA;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Almeida sobre o processo
23113.002662/2021-60 (Atividades complementares), da discente EMANUELLY PEREIRA SANTOS SILVA;
5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.002055/2021-56 (Atividades complementares), da discente TAMIRES SANTOS DE
JESUS;
6.

Oferta complementar 2020.2;

7.

Discussão relativa ao PPC;

8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 11/02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 02a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Discussão relativa ao PPC.
Data: 11/02/2021
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Local: ambiente virtual – Google Meet

A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle
de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e
Wagner Ferreira Santos. Participou da reunião a professora Viviane de Jesus Lisboa Aquino.
Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Marta Élid sobre o processo
23113.001040/2021-10 (Atividades complementares), da discente LUCIANA ANDRADE DE
LIMA; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Almeida sobre o processo
23113.002662/2021-60 (Atividades complementares), da discente EMANUELLY PEREIRA
SANTOS SILVA; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.002055/2021-56 (Atividades complementares), da discente TAMIRES SANTOS DE
JESUS; 6. Oferta complementar 2020.2; 7. Discussão relativa ao PPC; 8. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão; logo após, o Sr.
conselheiro Fábio Lima solicitou a retirada do ponto 5 da pauta, uma vez que não conseguiu
preparar o parecer a tempo; a conselheira Sra. Marta Élid também solicitou a retirada do ponto 3
pela mesma razão. Em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade. Assim, a pauta
passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Ordinária do Colegiado do
curso de Matemática (2020); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Almeida
sobre o processo 23113.002662/2021-60 (Atividades complementares), da discente
EMANUELLY PEREIRA SANTOS SILVA; 4. Oferta complementar 2020.2; 5. Discussão
relativa ao PPC; 6. O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari informou que na última
reunião de coordenação de curso, 04/02/2021, foi levantado um ponto pelo diretor acerca do
andamento da reformulação dos PPC’s, no qual ele expôs a situação do nosso PPC e obteve a
informação de que o departamento de educação teve o seu PPC aprovado recentemente. O prof.
Ricardo Nicasso informou que terminou a seleção para novos bolsistas do programa Residência
Pedagógica com um inscrito, sendo este selecionado. Com isso, sabendo que haverá formandos que
deixarão o programa, o núcleo de matemática não ficará com 24 bolsistas e diante disso espera que
o andamento do programa não seja atrapalhado. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a
Ata da 01ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2021. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta
em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Sem demora, o Prof. Samuel Canevari iniciou a
apreciação do parecer do processo 23113.002662/2021-60 (Atividades Complementares), da
discente Emanuelly Pereira Santos Silva, passando a palavra para o Prof. Rafael Almeida, relator do
processo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna computou, no total, 250 horas; assim, emitiu
parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota
10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer
emitido pelo Prof. Rafael foi aprovado por unanimidade. Item 4. O prof. Samuel Canevari
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procedeu à apreciação da oferta complementar do período 2020.2 informando que na reunião que
precedeu esta não se apreciou nenhuma disciplina para retidos, vez que estava esperando chegar a
demanda com o término das disciplinas. De modo que as disciplinas não foram finalizadas a tempo,
ocorreu a tentativa de fazer uma análise infrutífera dos diários de classe, em razão da maioria não
ter notas atribuídas. Foram consultados, portanto, os docentes das disciplinas, sobretudo as que não
serão ofertadas no período vindouro, a fim de ter uma previsão da quantidade de possíveis retidos;
além disso, utilizou a ferramenta do Sigaa “Relatório de Alunos Pendentes de Componente
Curricular”, chegando a conclusão que as disciplinas Cálculo II, Álgebra Linear I, Análise na Reta e
Matemática Financeira possuem uma maior demanda. Logo após, propôs a oferta de Cálculo II e
Álgebra Linear I justificando pela constância na demanda ao longo do tempo, e propôs também a
oferta de Análise na Reta em detrimento de Matemática Financeira, alegando uma premência maior
entre os formandos. Sem mais discussões, a oferta conforme sugerida foi aprovada por
unanimidade. Item 5. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao PPC retratando que
passou os últimos 10 dias trabalhando no PPC a fim de finalizá-lo. As minutas dos documentos
foram enviadas a todos previamente, a citar, PPC, resoluções que alteram o PPC e resolução que
altera a departamentalização. Entretanto, recebeu sugestões apenas da professora Mônica. Informou
ainda que faltam informações a respeito das últimas disciplinas incluídas, tais como, referências
bibliográficas, carga horária, etc, sendo necessárias para finalização do projeto. Na sequência, a
professora Marta fez a apresentação completa da disciplina Recursos Didáticos para o Ensino de
Funções- MATIXXX – Recursos Didáticos para o Ensino de Funções. CR: 04 C.H. Total: 60
C.H. Teórica: 60 C.H. Prática: 00 Pré-requisito: -. Ementa: Articulação da teoria e da prática em
torno do tema funções numa postura reflexiva buscando construir uma atitude crítica do professor
em formação, por meio da análise de atividades desenvolvidas para a Educação Básica. Uso de
materiais manipuláveis e softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros
materiais. - e destacou que as referências bibliográficas básicas estão disponíveis na biblioteca do
Campus. Logo após, o professor Wagner fez também apresentação completa da disciplina
Tecnologias Digitais e Algoritmos- MATIXXXX – Tecnologias Digitais e Algoritmos. CR: 04.
C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 30. C.H. Prática: 30. Pré-requisito: -. Ementa: Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação como auxiliares do ensino e da pesquisa matemática e
estatística; Implementação de algoritmos matemáticos. Por fim, o professor Rafael fez a
apresentação completa da disciplina Edução Financeira: MATIXXX –Educação Financeira. CR:
4. C.H. Total: 60. C.H. Prática: 00. Pré-requisito: -. Ementa: Matemática Financeira versus
Educação Financeira. A BNCC e a educação financeira em sala de aula: atividades didáticas com
foco na educação financeira. Regime de capitalização. Descontos. Inflação e regime de capitais.
Estudo de rendas. Finalizando o professor Samuel Canevari recomendou que as disciplinas
optativas incluídas na 6ª reunião extraordinária de 2020 deste colegiado fossem retiradas, haja vista
que as informações atinentes às referidas disciplinas não foram enviadas. Caso algum docente
queira lecionar a disciplina, poderá solicitá-la como tópicos. Após discussões, colocou-se em
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votação a retirada das disciplinas Provas e Demonstrações na Educação Básica, Didática da
Matemática, Seminários de Atividade de Docência Ensino Médio e Seminários de Atividade de
Docência Ensino Fundamental, bem como a aprovação das referências bibliográficas e das
cargas horárias das disciplinas Educação Financeira, Recursos Didáticos para o Ensino de
Funções e Tecnologias Digitais e Algoritmos. Aprovado por unanimidade. Continuando, foi
apresenta a tabela de equivalências. Sem discussão, a tabela de equivalências foi aprovada por
unanimidade. Por fim, foram colocados em votação o PPC, as resoluções que alteram o PPC e
a resolução que altera a departamentalização, sendo aprovados por unanimidade. Item 6. O
professor Samuel Canevari relatou que há uma discente do curso de contábeis que fez uma cirurgia
na mão e está cursando disciplina com o professor Murilo e a professora Jussara e, em razão da
cirurgia, está impossibilitada de utilizar computadores e escrever. Ante o exposto, requisitou a
opinião dos membros acerca de como avaliar a discente. Os membros recomendaram que a
avaliação fosse oral, após finalizado o período de afastamento da discente. O professor Alejandro
relatou que um discente de sua turma contraiu Covid-19 no dia 2 de dezembro e no dia 17 o envio o
atestado, 2 dias após a avaliação. Diante disso, questionou ao docente se poderia fazer uma nova
chamada e este marcou a avaliação para o dia 18, o aluno então o comunicou que não poderia fazer
e a conversa se encerrou. Após cerca de um mês depois, o discente requisitou novamente o
professor para saber se poderia realizar a avaliação. Isto posto, ele solicitou a opinião dos membros.
O professor Éder recomendou, diante da situação singular vivenciada, que fosse realizada uma
avaliação substitutiva para ele. Na sequência, o professor Éder relatou que está realizando um
questionário com os seus discentes acerca do ensino remoto, a fim de verificar a experiência e fazer
um aprimoramento, e sugeriu que os demais professores também fizessem para que posteriormente
o tema fosse debatido. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a
presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e
vinte e um.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 06 de abril de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 03a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 08/04/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 02a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2021);
3. Apreciação da Ata da 06a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2020);
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.002055/2021-56 (Atividades complementares), da discente TAMIRES SANTOS DE
JESUS;
5. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo
23113.005952/2021-82 (Atividades complementares), do discente GERONIMO CARVALHO OLIVEIRA;
6. Apreciação do parecer emitido pela Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo
23113.005333/2021-14 (Atividades complementares), do discente DANILO SANTOS
LIMA;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.005946/2021-50 (Quebra de Pré-requisito), do discente ALYSSON SANTOS SILVA;

8. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 06/04

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle
de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e
Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes; Apreciação da Ata da 02ª Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Apreciação da Ata da 06ª Reunião
Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2020); 4. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo 23113.002055/2021-56 (Atividades
complementares), da discente TAMIRES SANTOS DE JESUS; 5. Apreciação do parecer
emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo 23113.005952/2021-82 (Atividades
complementares), do discente GERONIMO CARVALHO OLIVEIRA; 6. Apreciação do
parecer emitido pela Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo 23113.005333/2021-14
(Atividades complementares), do discente DANILO SANTOS LIMA; 7. Apreciação do
parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.005946/2021-50
(Quebra de Pré-requisito), do discente ALYSSON SANTOS SILVA; 8. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão; logo após, o Sr.
solicitação a inclusão do ponto “Apreciação da oferta de Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática III”, justificando que a um discente formando solicitou a disciplina que não está em
oferta regular. Em votação, os conselheiros concordaram por unanimidade. Assim, a pauta passou a
ser: 1. Informes; Apreciação da Ata da 02ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2021); 3. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Extraordinária do Colegiado do
curso de Matemática (2020); 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o
processo 23113.002055/2021-56 (Atividades complementares), da discente TAMIRES
SANTOS DE JESUS; 5. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o
processo 23113.005952/2021-82 (Atividades complementares), do discente GERONIMO
CARVALHO OLIVEIRA; 6. Apreciação do parecer emitido pela Prof. Ricardo Nicasso sobre
o processo 23113.005333/2021-14 (Atividades complementares), do discente DANILO
SANTOS LIMA; 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o
processo 23113.005946/2021-50 (Quebra de Pré-requisito), do discente ALYSSON SANTOS
SILVA; 8. Apreciação da oferta de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III; 9.
O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel Canevari iniciou o ponto felicitando o professor Ricardo
pelo seu aniversário. O prof. Samuel Canevari informou que seguindo orientações do DEAP abriu
um novo processo digital para a reformulação do PPC, além disso anexou uma solicitação de
arquivamento do processo físico e os dois foram encaminhados para o DEAPE em fevereiro.
Informou ainda que foi aberta uma nova turma de Cálculo I, via ad referendum, a pedido do
professor Murilo e sob seu ministério, uma vez que na reformulação da matrícula se constatou mais
de 50 excedentes. Informou também que recebeu muitos e-mail’s dos alunos de matemática
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interessados em cursar Física A, entretanto não está em período de oferta regular, diante disso eles
tentaram matricular-se em Física 1, sem êxito em razão do seu pré-requisito Cálculo Diferencial.
Diante de tanto interesse, os alunos elaboraram uma lista de interessados que foi enviada ao DFCI
visando a apurar a viabilidade da criação de uma turma. O DFCI, por estar com a carga horária
docente já completa, denegou o pedido, não obstante se colocou à disposição para incluir o
interessados em Física 1 quebrando seu pré-requisito. Face a isso os alunos foram informados e
terão o prazo até sexta-feira, 9, para manifestar interesse.O professor Éder informou que os
certificados da SEMAT já está disponíveis e se alguém tiver algum problema o contacte. Por fim, o
professor Ricardo informou que o Residência Pedagógica está com dificuldade para completar suas
vagas para bolsistas, relatou que entrou em contato com todos os discentes, individualmente, que
possuem mais 50% do curso integralizado, porém não obteve sucesso. Por isso, teme pelo futuro do
programa no núcleo de matemática em Itabaiana. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a
Ata da 02ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta
em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Logo após, o senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 06ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. Sem demora, o Prof. Samuel
Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.002055/2021-56 (Atividades
Complementares), da discente Tamires Santos de Jesus, passando a palavra para o Prof. Fábio
Lima, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna computou, no total, 278
horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades
complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente, conforme
solicitado. Após discussões, o colegiado deliberou que os discentes, de hoje em dia, ao abrirem os
processos, deveram também instruí-lo com relatório de contagem de horas, a fim de estimular que
os alunos conheçam a resolução e não dificultem a apreciação no colegiado. Sem mais, em votação,
o parecer emitido pelo Prof. Fábio foi aprovado por unanimidade. Item 5. Ato contínuo, o Prof.
Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.005952/2021-82 (Atividades
Complementares), do discente Geronimo Carvalho Oliveira, passando a palavra para a Profª. Teresa
Cristina, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que o aluno computou, no total, 446
horas; todavia, ficou em dúvida pois o discente possui certificados com uma outra matrícula na
UFS. Os conselheiros recomendaram a retirada desses certificados, uma vez que o estudante não
seria prejudicado, e propuseram uma consulta ao DAA, para elidir dúvidas futuras quanto a isso.
Assim, os discente contabilizou 403h e ela emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210
horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do
discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Profª. Teresa foi aprovado
por unanimidade. Item 6. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao parecer do processo
23113.005333/2021-14 (Atividades Complementares), do discente Danilo Santos Lima, passando a
palavra para o Prof. Ricardo Nicasso, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que o
aluno computou, no total, 370 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210
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horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do
discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Ricardo foi aprovado
por unanimidade. Item 7. Incontinente, o presidente apresentou o processo 23113.005946/202150 (quebra de pré-requisito), onde o discente solicita a quebra do pré-requisito Laboratório de
Ensino de Matemática da atividade Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, analisado
pelo Prof. Alejandro Caicedo, passando a palavra para o referido. Após explanação, foi constatada
que a atividade Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I não está sendo ofertada, logo
não há como apreciar o mérito. Diante disso, o Sr. Presidente solicitou a retirada do ponto de pauta
e cientificação do discente diante da impossibilidade. Os conselheiros concordaram por
unanimidade. Item 8. Ato contínuo, o professor Samuel Canevari deu início à apreciação no pedido
do discente formando Fernando Santos Gois para cursar a atividade Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática III, relatando que o discente só resta apenas essa disciplina para se matricular
e, caso aprovado em todas terá concluído o curso. Levando em consideração as circunstâncias do
aluno e disponibilidade da professora Marta para orientar o aluno, o colegiado aprovou por
unanimidade a oferta da referida atividade individualmente para o discente. Item 9. O
professor Alejandro questionou se os demais professores estariam com dificuldade para fazer a
orientação acadêmica pelo sistema eletrônico, pois ele encontrou dificuldades vez que o sistema
apresentava falha e diante disso teve que fazer manualmente pelo e-mail. A professora Marta relatou
que, como não chegou nenhum e-mail, ela não fez nenhuma orientação neste semestre, mas que o
sistema também apresenta falha. Relatou ainda que dos seus 10 orientandos: um concluiu e quatro
foram cancelados, o que gerou dúvidas. O professor Samuel Canevari respondeu que os discentes
que têm o status de cancelado foram desligados da instituição. No entanto, caso esses alunos
tenham interesse na rematrícula, o departamento verificará as possibilidades para o retorno. Nada
mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um.
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4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 25/05

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 25 de maio de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 04a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 27/05/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2021);
3. Oferta 2021.1;
4. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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DO CURSO DE MATEMÁTICA
Referência: Oferta 2021.1
Data: 27/05/2021
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle
de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito e Wagner Ferreira Santos.
Ausente, sem justificativa, Teresa Cristina Etcheverria. Pauta: 1. Informes; Apreciação da Ata da
03ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Oferta 2021.1; 4. O
que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião pondo a pauta em discussão; logo
após, apresentou a solicitação a inclusão do ponto do discente Gerônimo “Aproveitamento das
horas de residência pedagógica para Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III”. Em
votação, os conselheiros concordaram por unanimidade. Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 03ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2021);
3. Oferta 2021.1; 4. Aproveitamento das horas de Residência Pedagógica para Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática III do discente Gerônimo; 5. O que ocorrer. Item 1.
O prof. Samuel Canevari iniciou o ponto informando que recebeu um e-mail e encaminhou para os
docentes da Secretaria Municipal de saúde de Itabaiana sobre um cadastro, a ser realizado pelos
docentes até o dia 28 de maio de 2021 via Google Forms, acerca da vacinação para a Covid-19.
Outro informe foi acerca do e-mail encaminhado para os docentes, via memorando, sobre sugestões
de aquisição de livros digitais, tendo até dia 15 de junho para responder. Caso tenham sugestões de
livros para aquisição, como os docentes não conseguem responder o memorando, o Prof. Samuel
Canevari solicitou que fossem enviadas para ele até dia 14 de junho para que ele possa enviar para o
o Campus. O terceiro informe foi referente ao concurso para professor substituto que será realizado
a partir de segunda-feira, 31 de maio de 2021, e adiantou que será necessária uma reunião na
próxima sexta-feira, 04 de junho de 2021 às 09 h, com o conselho para a homologação do
resultado do concurso, com o escopo de dar celeridade ao processo. Informou que recebeu um email enviado pela Copac sobre o desempenho acadêmico dos alunos no ensino remoto no período
2020.1 e solicitou aos docentes a leitura e análise, para posterior avaliação em reunião. Informou,
ainda, acerca do e-mail enviado pelo Campus de Itabaiana solicitando interessados para participar
da CPA, Comissão Própria de Avaliação. Quem tiver interesse deverá se manifestar até dia 02 de
junho do presente ano. Dando continuidade aos informes, relembrou aos docentes que o PAD
precisa estar homologado no sistema até dia 18 de junho, logo solicitou que os docentes submetam
para que possa ser discutido na próxima reunião, que acontecerá dia 04 de junho. O prof. Éder
informou que conversou com o pessoal da Química e da Física sobre a ideia de ser realizado um
“Pré-Enem” para as escolas públicas de Itabaiana na área de exatas, e assim que o projeto estiver
pronto será submetido à apreciação do departamento. O prof. Mônica informou que concorreu e
ganhou o edital da FUNCAP, para publicação de obra de pesquisa científica e o lançamento será
sábado, às 15:00h, ao vivo, no Youtube, no perfil do NUPTA. O prof. Ricardo informou que há
uma grande possibilidade dos residentes serem vacinados contra a covid-19, que já foi solicitado os
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dados e ele enviou. Informou ainda que não está mais como titular na banca do concurso para
professor substituto devido a incompatibilidade de horários, desse modo ele encontra-se agora na
condição de suplente. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 03ª Reunião Ordinária
do Colegiado de 2020. Antes de colocar a ata em votação, o professor Samuel Canevari ressaltou
que, na reunião da ata em apreço, este colegiado decidiu que os alunos, ao formularem seus pedidos
de atividades complementares, deverão preparar um relatório. Sem sugestões de alteração, a ata foi
posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Logo após, o senhor presidente pôs em
discussão a Ata da 06ª Reunião Extraordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões de alteração, a
ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. Ato contínuo, o Prof. Samuel
Canevari pôs em discussão a apreciação da oferta 2020.1, explicando que, além das disciplinas
obrigatórias do período (Cálculo II, Matemática Financeira, Introdução à Estatística, Cálculo
Numérico, Análise na Reta, História da Matemática, Matemática para o Ensino Fundamental,
Novas Tecnologias e o Ensino de Matemática, Libras, Laboratório de Física A, Física A, Introdução
à Psicologia da Aprendizagem, Estruturas Algébricas II, Matemática para o Ensino Médio II e
Estágio Supervisionado em Ensino da Matemática I), propôs, para os retidos, a oferta dos
componentes Cálculo I, Variáveis Complexas, Vetores e Geometria Analítica e Fundamentos de
Matemática. O prof. Samuel Canevari destacou ainda que, após levantamento, não serão ofertadas
disciplinas para os formandos, visto que uma possível demanda poderá ser atendida com a oferta de
turma de ensino individual. Após discussão, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta
2020.1. Aprovada por unanimidade. Item 4. O prof. Samuel Canevari deu início ao ponto de
pauta lendo o e-mail enviado pelo aluno no dia 26 de maio com a solicitação da equivalência da
carga horária da Residência Pedagógica para o Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática
III. No entanto, ao analisar a resolução que trata da utilização da carga horária, a Resolução Nº
27/2019/CONEPE, notou que o aluno não cumpre um dos requisitos para essa solicitação, que é
estar matriculado nas atividades de estágio supervisionado regularmente, nos prazos indicados do
calendário acadêmico. Tendo em vista a falta desse requisito o prof. Samuel submeteu para a
apreciação se o colegiado é favorável à realização de que se matricule esse aluno na atividade de
estágio, ressaltou ainda que, caso seja aprovado isso estará indo contra a resolução e abrindo
precedente para os demais alunos. O prof. Ricardo, orientador do programa retromencionado,
informou que o aluno está em exercício no programa e está desde março do presente ano realizando
a atividade de regência, por quatro horas semanais, incluindo preparação e execução das aulas, com
uma turma do segundo ano do ensino médio, acompanhado de outros três alunos no mesmo grupo.
A profª. Marta relatou que os alunos estão com uma tendência a colocar suas responsabilidade para
que o departamento resolva, afirmou ainda que em sua compreensão o aluno não precisaria realizar
nenhuma atividade a mais de estágio sendo que ele já está realizando atividades com uma turma de
ensino médio na residência pedagógica, e caso haja alguma atividade que a residência pedagógica
não abarque, e o orientador de estágio julgue necessário, deverá haver um diálogo entre os dois
orientadores para que possa ser ajustado e o aluno deve, ainda, entregar os relatórios dessas
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atividades para o estágio. Sendo assim, ela afirma não haver problemas em matricular o aluno. O
prof. Éder afirmou que o residência pedagógica que o aluno está realizando é equivalente ao
estágio e que o único equívoco do aluno foi não ter se matriculado, disse ainda que caso não seja
matriculado agora, será apenas uma prorrogação da conclusão, pois próximo período ele irá pedir
novamente a equivalência. Logo, o aluno não está pulando etapas. Após discussões foi posto em
votação a realização da matrícula do docente na Atividade de Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática III, após votações ficou decidida, pela maioria, a realização da matrícula. Voto
contrário do professor Samuel Canevari. Logo após, foi posto em votação que a orientação da
Atividade será realizada pelo prof. Rafael, sem discussões, foi aprovado por unanimidade. Item 5.
A prof. Marta relatou que realizou um parecer de um discente que pediu equivalência da disciplina
matemática básica a qual o discente realizou em 2006, sobre isso existe um parecer do DEAPE
informando que após 10 anos da realização da disciplina a equivalência não é automática, entretanto
nada impede que ela seja cedida pelo departamento se a disciplina na disciplina não tiver ocorrido
nenhuma grande mudança na carga horária e ementa, desse modo ela foi favorável à equivalência.
Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida,
discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto
Carvalho, ao vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um.
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5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 29/06

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 29 de junho de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 05a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 01/07/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 04a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2021);
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o processo
23113.020300/2021-07 (Atividades complementares), do discente RONIVON LIMA;
4. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo
23113.017743/2021-79 (Atividades complementares), da discente ALINE DE JESUS BARRETO;
5.

Discussão sobre gestão pedagógica;

6.

Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);

7. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 01/07
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 01/07/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
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A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle
de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e
Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 04ª Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Wagner Ferreira sobre o processo 23113.020300/2021-07 (Atividades complementares), do
discente RONIVON LIMA; 4. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina
sobre o processo 23113.017743/2021-79 (Atividades complementares), da discente ALINE DE
JESUS BARRETO; 5. Discussão sobre gestão pedagógica; 6. Discussão/apreciação acerca do
PPC (processo 23113.004415/2021-65); 7. O que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu
início à reunião fazendo a leitura da pauta; A professora Teresa requisitou que o ponto 4 fosse
retirado, uma vez que ela não havia preparado o parecer. Sem mais discussões, o ponto foi retirado.
Assim, a pauta passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 04ª Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Wagner Ferreira sobre o processo 23113.020300/2021-07 (Atividades complementares), do
discente RONIVON LIMA; 4. Discussão sobre gestão pedagógica; 5. Discussão/apreciação
acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 6. O que ocorrer. Item 1. O prof. Samuel
Canevari iniciou o ponto informando que fora informada, na 6ª reunião do conselho deste curso de
2021, que o DEDI não ofertaria a disciplina Introdução à Psicologia da Aprendizagem, ofertaria
uma equivalente, entretanto, após discussões na reunião de coordenação de curso, houve um
consenso e a decisão foi revista. Deste modo, a referida disciplina será ofertada até que os PPC’s
estejam alinhados. Informou ainda que o professor deste departamento Murilo de Medeiros
Sampaio encontra-se internado por complicações decorrentes da Covid-19. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 04ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2020. Sem sugestões
de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Sr. Presidente
deu início à discussão relativa ao parecer do processo 23113.020300/2021-07 (Atividades
Complementares), do discente Ronivon Lima, passando a palavra para o Prof. Wagner Ferreira,
relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou, no total, 210 horas;
assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades
complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme
solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Wagner foi aprovado por unanimidade.
Item 4. Ato contínuo, Sr. Presidente deu início à discussão relatando que o ponto foi inserido pois a
PROGRAD está buscando evoluir o Fórum de Coordenadores de Licenciaturas e para isso eles
solicitaram que fosse discutido no colegiado de curso e respondido pelo Chefe, as questões
elencadas no formulário, a fim de que fossem planejadas ações voltadas para as especificidades de
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cada departamento. Após debates, o formulário foi preenchido e enviado pelo Professor Samuel
Canevari, chefe do departamento. Item 5. Em seguida, o Sr. Presidente deu início à discussão
relativa ao PPC, relatando que o processo havia retornado com um relatório, que solicita algumas
correções no projeto. Após, o recebimento, o relatório foi enviado a todos membros do colegiado
para ciência e providências. Diante disso, o prof. Rafael procurou o prof. Samuel Canevari e se
disponibilizou a trabalhar juntos com os demais membros da educação nas correções solicitadas no
relatório para as emendas das disciplinas. Com a palavra o professor Rafael, apresentou as
sugestões de mudança, com o fito de atender ao conteúdo do relatório, a saber: MATIxxxx –
História da Matemática. CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 45 C.H. Prática: 15 Prérequisito: Fundamentos de Matemática (PRO) Ementa: Matemática na antiguidade e na idade
média, incluindo a matemática utilizada pelo povo egípcio, maia e chinês. A valorização do erro
como parte do processo de construção do conhecimento. Matemática nos séculos XIV – XIX,
incluindo uma discussão sobre o papel das mulheres que se destacaram na construção do
conhecimento matemático. A matemática no século XX e XXI, com reflexões sobre as
contribuições das mulheres negras na matemática. A História da Matemática como metodologia de
ensino da Matemática. A História da Matemática abordada no livro didático. Diversidade religiosa
na epistemologia de conteúdos matemáticos, como: judeus, árabes, mulçumanos, hindus e cristãos.
MATIxxxx – Metodologia do Ensino de Matemática CR: 06 C.H. Total: 90 C.H. Teórica: 30
C.H. Prática: 60 Pré-requisito: Psicologia da Educação I (PRO). Ementa: Estudo e discussão de
metodologias de ensino de Matemática, perpassando a etnomatemática como possibilidade de
valorização do saber matemático popular, de etnia afro-brasileira, africana e indígena. Análise de
livros didáticos e/ou paradidáticos de Matemática do Ensino Fundamental e Médio. Avaliação do
ensino e da aprendizagem da Matemática: processos e instrumentos. Planejamento de atividades
que contemplem estratégias de ensino inclusivas, também com foco na educação especial,
relacionadas ao ambiente e à diversidade. Atividades de extensão: Planejamento e aplicação de
propostas metodológicas para o ensino de Matemática em turmas da Educação Básica e elaboração
de relatório sobre a experiência realizada (relatório técnico). MATIxxxx - Ensino da Geometria
CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 15 C.H. Prática: 45 Pré-requisito: Geometria Espacial
(PRO) e Metodologia do Ensino de Matemática (PRO) Ementa: Análise de livros didáticos (com
prioridade aos aprovados no PNLD) no que se refere aos conteúdos de geometria. Estudo de
propostas curriculares relacionadas ao ensino de geometria. Valorização do meio ambiente por meio
do estudo da geometria presente na natureza. Discussão de pesquisas sobre o ensino da geometria
na Educação Básica, que identifiquem dificuldades tanto para o ensino como para a aprendizagem e
maneiras de superá-las. Discussão sobre a relação existente entre os conteúdos de geometria da
matemática escolar, dos abordados na Licenciatura e do cotidiano (Etnomatemática). Atividades de
extensão: Planejamento e aplicação de oficinas envolvendo conteúdos de geometria, com o uso de
material didático. MATIxxxx – Laboratório de Ensino de Matemática CR: 06 C.H. Total: 90
C.H. Teórica: 00 C.H. Prática: 90 Pré-requisito: Metodologia do Ensino de Matemática (PRO).
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Ementa: Elaboração e desenvolvimento de projetos para o ensino de Matemática na Educação
Básica que promovam a integração da matemática com as outras áreas do conhecimento, que
contemplem temas relacionados aos direitos humanos e a educação ambiental, tendo em vista a
construção de recursos materiais auxiliares e a aplicação de atividades que fazem uso desses
materiais. Discussões sobre práticas pedagógicas e procedimentos que promovam a colaboração, a
tolerância e a criatividade. Atividades de extensão: realização de oficinas envolvendo esses
materiais para alunos da Educação Básica. MATIxxxx – Tecnologias para o Ensino da
Matemática CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 15 C.H. Prática: 45 Pré-requisito:
Tecnologias Digitais e Algoritmos (PRO) Ementa: Utilização de sistemas operacionais e softwares
livres de licença. Softwares editores de textos, planilhas e slides. Softwares e/ou aplicativos
matemáticos. Internet e ensino de matemática. Discussões sobre o papel da tecnologia, sua relação
com os direitos humanos e a ética no mundo digital. Atividades de extensão: Construção de uma
proposta de ensino de Matemática para Educação Básica com uso de Softwares e/ou aplicativos
matemáticos a ser divulgada em página na internet. MATIxxxx - Ensino de Probabilidade e
Estatística. CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 15 C.H. Prática: 45 Pré-requisito:
Probabilidade e Inferência Estatística (PRO) e Metodologia do Ensino de Matemática (PRO)
Ementa: A Estatística nos documentos oficiais da Educação Básica. Estudo de estratégias
pedagógicas e propostas curriculares relacionadas ao desenvolvimento do pensamento, raciocínio e
letramento estatístico. Planejamento e execução de pesquisa amostral envolvendo contextos das
ciências da natureza, da saúde, de questões socioeconômicas e ambientais; comunicação desses
resultados por meio de relatórios contendo gráficos adequados aos dados coletados, construídos
com apoio de planilhas eletrônicas; interpretação de medidas de tendência central e de dispersão
para argumentação e tomada de decisão. Análise de livros didáticos (com prioridade aos aprovados
no PNLD) no que se refere aos conteúdos de probabilidade e estatística. Discussão de pesquisas
sobre o ensino de probabilidade e estatística na Educação Básica, que identifiquem dificuldades
tanto para o ensino como para a aprendizagem e maneiras de superá-las. Atividades de extensão:
Planejamento e aplicação de oficinas envolvendo conteúdos de probabilidade e estatística.
MATI00XX – Educação Financeira. CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 60 C.H. Prática: 00
Pré-requisito: Combinatória (PRO) Ementa: A relação entre Educação Financeira e Educação
Ambiental. Discussão sobre a educação financeira no âmbito das questões de gênero, etnia e faixa
geracional. A BNCC e a educação financeira em sala de aula: atividades didáticas com foco na
educação financeira. Regime de capitalização. Descontos. Inflação e regime de capitais. Estudo de
rendas. Planejamento familiar. Investimentos. Aplicativos de Educação Financeira. Ao final da
apresentação, o professor Samuel Canevari parabenizou todos os membros do grupo que
desenvolveram as mudanças. Sem mais discussões, as mudanças realizadas nas ementas foram
postas em votação e aprovadas por unanimidade. Além disso, o professor Samuel Canevari
sugeriu que, tendo em vista que o conteúdo foi diluído entre as disciplinas supratranscritas, a
disciplina Matemática e Diversidade fosse substituída pela disciplina Didática da Matemática. Após
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debates, a sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Destacando que o
pessoal da área de ensino se encarregaria da criação da ementa para a disciplina substituta. Quanto
aos demais pontos do relatório, o professor Samuel Canevari se comprometeu a enviar um
memorando ao Deape solicitando esclarecimentos para dar prosseguimento e que, se necessário,
será marcaria uma reunião para isso. Item 6. A professora Marta relatou que não conseguirá
consolidar sua disciplina de Fundamentos de Matemática para Química em decorrência dos dois
óbitos ocorridos entre alunos do curso de Química. O que, por óbvio, diminuiu o ritmo dos
discentes. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que,
após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um.
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1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 21/07

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 21 de julho de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 01a Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 22/07/2021 (quinta-feira) às 09:00hs, no ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Apreciação da Ata da 05a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2021);
2. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo
23113.017743/2021-79 (Atividades complementares), da discente ALINE DE JESUS BARRETO;
3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.023323/2021-60 (Atividades complementares), da discente NAYARA BISPO DE OLIVEIRA;
4. Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65).
Data: 22/07/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Fabíola Andrade de Lima(representante discente), Francielle
de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos.
Esteve ausente, sem justificativa, Rafael Neves Almeida. Pauta: 1. Apreciação da Ata da 05ª
Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2021); 2. Apreciação do parecer
emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo 23113.017743/2021-79 (Atividades
complementares), da discente ALINE DE JESUS BARRETO; 3. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.023323/2021-60 (Atividades
complementares), da discente NAYARA BISPO DE OLIVEIRA; 4. Discussão/apreciação
acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65). Havendo quórum, o presidente deu início à
reunião e, antes de fazer a leitura da pauta, pediu aos membros do colegiado que fizessem um
minuto de silêncio em homenagem ao professor Murilo, que faleceu no dia 06 de julho do corrente
ano. sem manifestações contrárias em relação à pauta, prosseguiram-se os trabalhos. Item 1. O
senhor presidente pôs em discussão a Ata da 05ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2021. Sem
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item. 2 Ato
contínuo, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do processo 23113.017743/202179 (Atividades Complementares), da discente Aline de Jesus Barreto, passando a palavra para a
Profª. Teresa Cristina, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que a aluna computou,
no total, 213 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como
atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente,
conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pela Profª. Teresa foi aprovado por
unanimidade. Item 3. Em seguida, o Prof. Samuel Canevari iniciou a apreciação do parecer do
processo 23113.023323/2021-60 (Atividades Complementares), da discente Nayara Bispo de
Oliveira, passando a palavra para o Prof. Alejandro Caicedo, relator do processo. Com a palavra, o
docente relatou que a aluna computou, no total, 294 horas; assim, emitiu parecer favorável à
inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico da discente, conforme solicitado. Em votação, o parecer emitido pelo
Prof. Alejandro foi aprovado por unanimidade. Item 4. O senhor Presidente deu início à
discussão relativa PPC (processo 23113.004415/2021-65), relatando que na última reunião do
colegiado foram aprovadas as alterações que o grupo de educação tinha feito nas disciplinas
incluindo os temas transversais nas suas emendas e, além disso, ficou decidido que esse mesmo
grupo de educação se reuniria para elaborar uma ementa da disciplina de Didática da Matemática.
Sendo realizado o trabalho, a ementa foi incluída no texto do PPC, a saber: MATIxxxx – Didática
da Matemática. CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 30 C.H. Prática: 30 Pré-requisito: Ementa: Conhecer o conceito de Didática. Conhecer as tendências pedagógicas. Compreender o
papel da didática na formação do professor de matemática considerando diferentes perspectivas
como a sala de aula, o saber e a pesquisa. Discutir planejamento de ensino, avaliação, relação
professor-aluno, seleção de conteúdos, ambientes e recursos instrucionais. Elaborar planos de
ensino. Ademais, com a retirada da disciplina Matemática e Diversidade, foram feitas adaptações no
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65).
Data: 22/07/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
texto e em disciplinas que tinham a referida disciplina como pré-requisito. Também foram atendidas
as solicitações feitas pelo DEAPE acerca que algumas cargas horárias precisarem ser múltiplos de
15. Apresentando todas as alterações em tela. Na sequência, a professora Teresa sugeriu que a
disciplina Psicologia da Educação II fosse pré-requisito de Metodologia do Ensino de Matemática,
dada à importância da base teórica. Sem manifestações contrárias, a sugestão foi aceita por
unanimidade. Continuando, o professor Samuel Canevari apresentou a sugestão feita pela técnica
do DEAPE sobre a disciplina Cálculo Diferencial a respeito do seu pré-requisito, uma vez que ela
também é ofertada também ao Departamento de Física, de modo que o pré-requisito não obstasse os
alunos de física a cursarem a referida disciplina. Após discussões, os membros aprovaram
unanimemente a retirada do pré-requisito. Por fim, os membros do colegiado discutiram a tabela
de equivalência, especificamente a respeito de qual disciplina seria equivalente à Prática de
Pesquisa e o TCC, após discussões deliberou-se que a disciplina seria Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática I. Não havendo mais discussões o Senhor Presidente encaminhou para
votação todos os documentos referentes ao Projeto Pedagógico do Curso, com todas as
alterações. Sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira
de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada
pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo segundo dia do mês de
julho de dois mil e vinte e um.
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6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Matemática - 31/08

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 31 de agosto de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 06a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 02/09/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Informes;
2. Apreciação da Ata da 01a Reunião Extraordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2021);
3. Ad Referendum;
4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.024104/2021-22 (Atividades complementares), da discente Fabiola Andrade de Lima;
5. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Marta Élid sobre o processo
23113.017743/2021-79 (Atividades complementares), do discente Thiago Andrey Lins do Nascimento;
6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo
23113.030340/2021-42 (Quebra de Pré-requisito), do discente Nataniel Santos Carvalho;
7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.026457/2021-26 (Quebra de Pré-requisito), da discente Heloisa Santana de Oliveira;
8. Discussões relativas ao ENADE/2020;
9. Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
10. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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DO CURSO DE MATEMÁTICA
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 02/07/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Adriana Tavares da Costa
(representante discente), Alejandro Caicedo Roque, Éder Mateus de Souza, Fábio Lima Santos,
Francielle de Meneses santos(representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e
Wagner Ferreira Santos. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião
Extraordinária do Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Ad Referendum; 4.
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.024104/202122 (Atividades complementares), da discente Fabiola Andrade de Lima; 5. Apreciação do
parecer emitido pela Profa. Marta Élid sobre o processo 23113.017743/2021-79 (Atividades
complementares), do discente Thiago Andrey Lins do Nascimento; 6. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.030340/2021-42 (Quebra de Prérequisito), do discente Nataniel Santos Carvalho; 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Fábio Lima sobre o processo 23113.026457/2021-26 (Quebra de Pré-requisito), da discente
Heloisa Santana de Oliveira; 8. Discussões relativas ao ENADE/2020; 9. Discussão/apreciação
acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 10. O que ocorrer. Havendo quórum, o
presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; A professora Marta requisitou que o
ponto 5 fosse retirado, uma vez que ela não havia preparado o parecer, pois estava em férias quando
recebeu o processo e não teve tempo hábil. Sem mais discussões, o ponto foi retirado. Assim, a
pauta passou a ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 01ª Reunião Extraordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Ad Referendum; 4. Apreciação do parecer
emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo 23113.024104/2021-22 (Atividades
complementares), da discente Fabiola Andrade de Lima; 5. Apreciação do parecer emitido
pelo Prof. Rafael Neves sobre o processo 23113.030340/2021-42 (Quebra de Pré-requisito), do
discente Nataniel Santos Carvalho; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima
sobre o processo 23113.026457/2021-26 (Quebra de Pré-requisito), da discente Heloisa
Santana de Oliveira; 7. Discussões relativas ao ENADE/2020; 8. Discussão/apreciação acerca
do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 9. O que ocorrer. Item 1. Não houve informes. Item
2. O senhor presidente pôs em discussão a Ata da 01ª Reunião Extraordinária do Colegiado de
2021. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item
3. O Sr. Presidente deu início à apreciação dos dois ad referenduns, sendo o primeiro, de 29 de
julho de 2021, pela aprovação, com fulcro na Resolução nº 40/2019/CONEPE, da criação das
seguintes disciplinas tópicos: MATIXXXX - Tópicos de Combinatória Enumerativa CR: 4 C.H.
total: 60 CH Teórica: 60 CH Prática: 0 Pré-requisito –. Ementa: O atual currículo brasileiro para o
ensino básico e os livros didáticos. Combinatória enumerativa. Contagem por meio de bijeção com
subconjuntos dos Naturais. Arranjo, permutação e combinação. O Percurso de Estudo e Pesquisa da
Teoria Antropológica do Didático. Dialéticas Cronogênese, Mesogênese e Topogênese.
MATIXXXX: TÓPICOS DE ENSINO DE METODOLOGIAS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 15 C.H. Prática: 45 Pré-requisito: MATI0007
- Metodologia do Ensino de Matemática. Ementa: Projeto de pesquisa. Processo de coleta de dados.
Análise de dados. Elaboração de Artigo. Não havendo discussão, o referido ad referendum foi
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 02/07/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
posto em votação e aprovado por unanimidade. O segundo ad referendum, de 20 de agosto de
2021, foi pela homologação da abertura das seguintes turmas de ensino individual: Estruturas
Algébricas I, Estruturas Algébricas II e Variáveis Complexas. Justificando sua aprovação pela
ciência de que havia professores à disposição para assumir as turmas. Em votação, foi aprovado
por unanimidade. Item 4. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao parecer do processo
23113.024104/2021-22 (Atividades Complementares), da discente Fabiola Andrade de Lima,
passando a palavra para o Prof. Éder Mateus, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou
que o aluno computou mais de 210 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do
discente, conforme solicitado. No entanto, rogou aos professores que, ao analisar o processo, se
atentassem aos certificados emitidos na SEMAT, haja vista que estão sendo gerados com uma carga
horária maior que deveria. Sem discussões, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade. Item 5. Em seguida, o presidente apresentou o processo 23113.030340/2021-42
(quebra de pré-requisito), onde o discente solicita a quebra do pré-requisito Cálculo III da disciplina
Variáveis Complexas, analisado pelo Prof. Rafael Neves, passando a palavra para o referido. Com a
palavra, o docente relatou que compulsando os autos e levando em consideração as disciplinas que
faltam, o discente não conclui neste período, deste modo seu parecer foi DESFAVORÁVEL à
solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Rafael foi aprovado por maioria (o professor
Ricardo votou contra). Item 6. o presidente apresentou o processo 23113.026457/2021-26 (quebra
de pré-requisito), onde a discente solicita a quebra do pré-requisito Estruturas Algébricas I de
Estruturas Algébricas II, analisado pelo Prof. Fábio Lima, passando a palavra para o referido. Com
a palavra, o docente relatou que compulsando os autos e levando em consideração o histórico da
aluna, bem como a possibilidade da discente concluir o curso neste período, seu parecer foi
FAVORÁVEL à solicitação. Em votação, o parecer emitido pelo Prof. Fábio foi aprovado pela
maioria (Samuel Canevari votou contra). Item 7. Na sequência, o prof. Samuel Canevari pôs em
discussão ações relativas ao ENADE 2020 que será realizado em 14 de novembro de 2021. Relatou
que os discentes de matemática já foram inscritos, 21 no total. Considerando a importância do
exame e de sua avaliação, trouxe a discussão para o Colegiado, a fim de possibilitar uma discussão
mais ampla sobre as ações. O professor Éder sugeriu que alguns docentes se unissem, inclusive ele,
para trabalhar questões de exames anteriores com os inscritos. Os professores Fábio e Alejandro
também se dispuseram. O professor Samuel Canevari relatou que não considera uma boa ideia
trabalhar em cima das questões, a menos que seja um desejo dos alunos, uma vez que falta muito
pouco tempo até o exame. Ele considera ainda que deveria ser dado um jeito de premiar os alunos
para mantê-los motivados, despertando neles a consciência da importância do exame. A professora
Teresa ratificou a fala do professor Samuel. Considerando que os membros possuem alguns dos
inscritos em suas turmas, sugeriu que fossem trabalhadas questões do ENADE relativa à própria
disciplina, bem como uma bonificação em razão da nota do ENADE, em vez de criar um curso
somente para o exame. O professor Ricardo concordou com a possibilidade de bonificação e
ponderou pela importância da criação do curso, mas que a participação dos inscritos seja facultativa.
Findas as sugestões, o professor Samuel Canevari requisitou que os interessados em participar das
ações o procurassem para que ele passasse o contato dos discentes. (prof. Éder saiu) Item 8.
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Continuando, o Sr. Presidente iniciou a discussão acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65),
relatando que o DEAPE enviou mais um parecer solicitando algumas correções. Logo após,
apresentou o parecer em tela, destacando as mudanças que já foram feitas a partir do parecer.
Trazendo para discussão a carga horária docente por orientação de prática de pesquisa ou trabalho
de conclusão de curso e sugeriu que esta carga horária fosse de 1h por semana para cada orientando,
sendo no máximo três orientandos. Ato contínuo, sugeriu também que a carga horária docente
definida para a orientação das atividades de Estágio Supervisionado Obrigatório fosse de até 2
(duas) horas por aluno matriculado, não podendo ultrapassar 10 (dez) horas semanais de
orientações. O professor Ricardo sugeriu que nas atribuições do coordenador de estágio fosse
incluído que a divisão dos orientandos seja feita da maneira mais igualitária possível. Sem mais
discussões, o professor Samuel Canevari pôs em votação todas as alterações, bem como o PCC,
minuta de resolução e departamentalização. Aprovado por unanimidade. Item 9. O professor
Samuel Canevari informou que na próxima semana haverá reunião do Conselho do DMAI para
eleição do NDE e na subsequente haverá eleição da chefia. Nada mais havendo a tratar, eu,
Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação,
será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao segundo dia do mês
de setembro de dois mil e vinte e um.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 19 de outubro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 07a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 21/10/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Informes;
Apreciação da Ata da 06a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2021);
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.034456/2021-72 (Atividades complementares), do discente ALAN DEYVISON
PAIXAO VIEIRA;
Apreciação do parecer emitido pela Profª. Marta Élid sobre o processo 23113.017743/202179 (Atividades complementares), do discente THIAGO ANDREY LINS DO NASCIMENTO;
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Alejandro Caicedo sobre o processo
23113.033277/2021-89 (Atividades complementares), da discente ADRIELLY NAIARA
LIMA DA SILVA;
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Wagner Ferreira sobre o processo
23113.033043/2021-05 (Atividades complementares), da discente PALOMA LAIS DO
NASCIMENTO SILVA;
Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o processo
23113.031656/2021-12 (Atividades complementares), do discente CLEIVISON RODRIGUES SANTOS;
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo
23113.031377/2021-76 (Atividades complementares), do discente ALVARO RAONNY
MENEZES DE SANTANA;

9. Oferta 2021.2;
10. Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
11. O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Samuel da Cruz Canevari
Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 07a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 21/10/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Samuel da Cruz Canevari, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Luciana Andrade de Lima(representante discente), Marcos
Vinicius Pinto de Oliveira (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade(DEDI), Rafael Neves Almeida, Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e
Wagner Ferreira Santos. Participaram também da reunião Maria Nayane Mendonça de Jesus e Wilbert
Kened Dos Santos Costa. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder
Mateus sobre o processo 23113.034456/2021-72 (Atividades complementares), do discente
ALAN DEYVISON PAIXAO VIEIRA; 4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Marta
Élid sobre o processo 23113.017743/2021-79 (Atividades complementares), do discente
THIAGO ANDREY LINS DO NASCIMENTO; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.033277/2021-89 (Atividades complementares), da
discente ADRIELLY NAIARA LIMA DA SILVA; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Wagner Ferreira sobre o processo 23113.033043/2021-05 (Atividades complementares), da
discente PALOMA LAIS DO NASCIMENTO SILVA; 7. Apreciação do parecer emitido pela
Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.031656/2021-12 (Atividades complementares), do
discente CLEIVISON RODRIGUES SANTOS; 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Ricardo Nicasso sobre o processo 23113.031377/2021-76 (Atividades complementares), do
discente ALVARO RAONNY MENEZES DE SANTANA; 9. Oferta 2021.2; 10.
Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 11. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; O professor Éder
solicitou que o ponto 3 fosse retirado, uma vez que houve um equívoco no cadastramento do processo,
que deveria ser encaminhado ao departamento de letras. Ao ensejo, o prof. Samuel Canevari solicitou
a inclusão do ponto “Posse dos representantes discentes Posse dos representantes discentes”. Sem
mais discussões, aquele ponto foi retirado e este incluído. Assim, a pauta passou a ser: 1. Posse dos
representantes discentes; 2. Informes; 3. Apreciação da Ata da 06ª Reunião Ordinária do
Colegiado do curso de Matemática (2021); 4. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Marta
Élid sobre o processo 23113.017743/2021-79 (Atividades complementares), do discente
THIAGO ANDREY LINS DO NASCIMENTO; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Alejandro Caicedo sobre o processo 23113.033277/2021-89 (Atividades complementares), da
discente ADRIELLY NAIARA LIMA DA SILVA; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Wagner Ferreira sobre o processo 23113.033043/2021-05 (Atividades complementares), da
discente PALOMA LAIS DO NASCIMENTO SILVA; 7. Apreciação do parecer emitido pela
Profa. Teresa Cristina sobre o processo 23113.031656/2021-12 (Atividades complementares), do
discente CLEIVISON RODRIGUES SANTOS; 8. Apreciação do parecer emitido pelo Prof.
Ricardo Nicasso sobre o processo 23113.031377/2021-76 (Atividades complementares), do
discente ALVARO RAONNY MENEZES DE SANTANA; 9. Oferta 2021.2; 10.
Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 11. O que ocorrer. Item
1. O Sr. Presidente fraqueou ao técnico, que relatou de forma breve acerca da realização da assembleia
estudantil, que não pôde ser realizada pelo DCE, órgão responsável, uma vez que eles estão processo
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 21/10/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
de transição de gestão e não puderam realizá-la e solicitaram suporte ao departamento para que os
próprios discentes se organizassem e elegessem seus representantes. Ato contínuo, o Sr. Presidente
deu posse aos representantes titulares, Luciana Andrade de Lima e Marcos Vinicius Pinto de Oliveira,
assim como aos representantes suplentes, Maria Nayane Mendonça de Jesus e Wilbert Kened dos
Santos Costa. A representação será de um ano, nos termos da legislação vigente, a contar da data da
eleição, 21/09/2021. Item 2. O prof. Éder informou que na próxima semana será iniciado um curso,
de segunda a sexta, de revisão para os inscritos no ENADE. O prof. Samuel Canevari informou que
o departamento conseguiu mais uma vaga para professor efetivo, decorrente da redistribuição da
professora Karly e requisitou aos docentes da educação matemática, área em que o concurso deverá
ser aberto, que se organizem para dar sugestões no ato da abertura do certame. Informou também
sobre a minuta de resolução que propõe a criação do Programa de Licenciados na escola no âmbito
das Licenciaturas, que busca junto ao departamento possíveis emendas dos professores. Item 3. O
senhor presidente pôs em discussão a Ata da 06ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2021. Sem
sugestões de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 4. O Sr.
Presidente deu início à discussão relativa ao parecer do processo 23113.017743/2021-79 (Atividades
Complementares), do discente Thiago Andrey Lins Do Nascimento, passando a palavra para a Profa.
Marta Élid, relatora do processo. Com a palavra, a docente relatou que o aluno computou mais de 245
horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades
complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado.
Sem discussões, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 5.
O prof. Samuel Canevari deu início à discussão relativa ao parecer do processo 23113.033277/202189 (Atividades Complementares), da discente Adrielly Naiara Lima Da Silva, passando a palavra para
o Prof. Alejandro Caicedo, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou que a aluna
computou mais de 317 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas)
como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da discente,
conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Item 6. O prof. Samuel Canevari deu início à discussão relativa ao parecer do processo
23113.033043/2021-05 (Atividades Complementares), da discente Paloma Lais do Nascimento Silva,
passando a palavra para o Prof. Wagner Ferreira, relator do processo. Com a palavra, o docente relatou
que a aluna computou mais de 260 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14 créditos
(210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no histórico da
discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado
por unanimidade. Item 7. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao parecer do processo
23113.031656/2021-12 (Atividades Complementares), do discente Cleivison Rodrigues Santos,
passando a palavra para a Profa. Teresa Cristina, relatora do processo. Com a palavra, a docente
relatou que o aluno computou mais de 256 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão de 14
créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência, no
histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Item 8. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao
parecer do processo 23113.031377/2021-76 (Atividades Complementares), do discente Alvaro
Raonny Menezes De Santana, passando a palavra para o Prof. Ricardo Nicasso, relator do processo.
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 21/10/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
Com a palavra, o docente relatou que o aluno computou mais de 213 horas; assim, emitiu parecer
favorável à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e
100% de frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 9. Em seguida, o Prof. Samuel
Canevari pôs em discussão a apreciação da oferta 2021.2, explicando que, além das disciplinas
obrigatórias do período (Cálculo I, Vetores e Geometria Analítica, Fundamentos de Matemática,
Metodologia do Ensino de Matemática, Cálculo III, Estruturas Algébricas I, Laboratório de Ensino
de Matemática, Equações Diferenciais Ordinárias, Matemática para o Ensino Médio I, Geometria
Euclidiana Plana, Matemática para o Ensino Médio III e Estágio Supervisionado em Ensino da
Matemática II), recebeu duas propostas de docentes para a oferta de disciplinas optativas Introdução
à Teoria do Números (prof. Samuel Brito) e Tópicos de Educação Matemática e Diversidade (profª.
Teresa Cristina). Nesta, a professora Teresa fez a apresentação do programa da disciplina explanandoo e solicitou a criação deste componente curricular assim: MATIXXXX: TÓPICOS DE EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA E DIVERSIDADE CR: 04 C.H. Total: 60 C.H. Teórica: 30 C.H. Prática: 30
Pré-requisito: EDUI0027 - INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM. Ementa:
Matemática e gênero. Matemática e arte. Matemática e educação ambiental. Matemática e etnias.
Matemática e inclusão. Em apreciação, o colegiado aprovou por unanimidade a criação da aludida
disciplina. Na sequência, o Prof. Samuel Canevari pôs em votação a oferta 2021.2 conforme
discriminados acima. Aprovado unanimemente. Item 10. O Sr. Presidente pôs em
discussão/apreciação o último relatório sobre o PPC (processo 23113.004415/2021-65), apresentando
todos os pontos apresentados pela técnica em assuntos educacionais responsável pela análise do PPC,
Manuella Pires. Na sequência colocou em discussão, a indicação da carga horária docente do
orientador de estágio que não deve ser por aluno e sim do componente. Uma vez que não houve
consenso, a discussão sobre esse tema foi postergada para uma próxima reunião. Continuando, deuse início a discussão a respeito da indicação de que as exigências previstas no art. 13 da DCN/2015
sejam contemplados dentre os componentes existentes. Para solucionar o problema, o colegiado
deliberou pela substituição das disciplinas Legislação e Ensino e Psicologia da Educação II pelas
disciplinas Política e Gestão Educacional e Introdução à Pesquisa. De modo que o departamento
solicitará anuência ao Departamento de Educação no tocante à disciplina Política e Gestão
Educacional. No que se refere à disciplina Introdução à Pesquisa, o prof. Samuel Canevari pediu que
os conselheiros planejassem a ementa.
Por fim, noticiou que a próxima reunião será dia 04 de
novembro para finalizar os pontos pendentes no PPC. Item 11. O prof. Ricardo Nicasso noticiou
que as bolsas do PIBID e Residência Pedagógica estão atrasadas, e isso está afetando bastante os
programas. O prof. Alejandro relatou que o SIGAA comunica os docentes acerca do desejo dos
orientandos acadêmicos por trancar componentes curriculares para que eles autorizem ou neguem.
Todavia, ao acessar o sistema ele falha. Desse modo, solicitou que a questão fosse levada ao setor
responsável para a correção. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a
presente ata que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus
Universitário Prof. Alberto Carvalho, ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte
e um.
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557

DMAI.CampusITA.UFS

ATAS - 2021
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 16 de novembro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 08a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 18/11/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Informes;
Apreciação da Ata da 07a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2021);
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.038653/2021-49 (Atividades complementares), do discente ALAN DEYVISON
PAIXAO VIEIRA;
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo
23113.041222/2021-41 (Atividades complementares), do discente ROBSON DE JESUS
RESENDE;
Apreciação do parecer emitido pela Profª. Marta Élid sobre o processo
23113.040295/2021-44 (Atividades complementares), do discente DANILO FRANCISCO DOS SANTOS;
Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.038014/2021-36 (Atividades complementares), do discente NATANIEL SANTOS
CARVALHO;
Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
O que ocorrer.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Rafael Neves Almeida
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ATA DA 08a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE MATEMÁTICA
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Referência: Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65);
Data: 18/11/2021
Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Rafael Neves Almeida, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Luciana Andrade de Lima (representante discente), Marcos
Vinicius Pinto de Oliveira (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Ricardo Nicasso
Benito, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos. Ausente, com justificativa, Mônica
Modesto Andrade(DEDI). Participou também da reunião o professor Samuel da Cruz Canevari.
Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 07ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2021); 3. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.038653/2021-49 (Atividades complementares), do discente ALAN DEYVISON PAIXAO
VIEIRA; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo
23113.041222/2021-41 (Atividades complementares), do discente ROBSON DE JESUS
RESENDE; 5. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Marta Élid sobre o processo
23113.040295/2021-44 (Atividades complementares), do discente DANILO FRANCISCO DOS
SANTOS; 6. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.038014/2021-36 (Atividades complementares), do discente NATANIEL SANTOS
CARVALHO; 7. Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 8. O
que ocorrer. Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; A
professora Teresa solicitou a inclusão do ponto “Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa
Cristina sobre o processo 23113.042237/2021-87 (Atividades complementares), da discente
VERÔNICA GONÇALVES”. Sem mais discussões, o ponto foi incluído. Assim, a pauta passou a
ser: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da 07ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de
Matemática (2021); 3. Apreciação do parecer emitido pela Profª. Teresa Cristina sobre o
processo 23113.042237/2021-87 (Atividades complementares), da discente VERÔNICA
GONÇALVES; 4. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Éder Mateus sobre o processo
23113.038653/2021-49 (Atividades complementares), do discente ALAN DEYVISON PAIXAO
VIEIRA; 5. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Ricardo Nicasso sobre o processo
23113.041222/2021-41 (Atividades complementares), do discente ROBSON DE JESUS
RESENDE; 6. Apreciação do parecer emitido pela Profa. Marta Élid sobre o processo
23113.040295/2021-44 (Atividades complementares), do discente DANILO FRANCISCO DOS
SANTOS; 7. Apreciação do parecer emitido pelo Prof. Fábio Lima sobre o processo
23113.038014/2021-36 (Atividades complementares), do discente NATANIEL SANTOS
CARVALHO; 8. Discussão/apreciação acerca do PPC (processo 23113.004415/2021-65); 9. O
que ocorrer. Item 1. A professora Marta informou que a Resolução que trata do retorno das atividades
de ensino foi aprovada, no CONEPE, e que o departamento decidirá a modalidade que adotará para
o próximo semestre letivo de acordo com a necessidade do componente curricular, mas
preferencialmente que seja presencial. Após decidida a modalidade de ensino, os discentes deverão
ser previamente informados acerca da oferta. O professor Rafael informou que, embora tenha sido
aprova a oferta com o professor substituto Charles, não será possível renovar o seu contrato para a
vaga decorrente do professor Murilo, uma vez que o sistema não permite mais a troca de substituído,
que no caso é a professora Viviane que já retornará. Item 2. O senhor presidente pôs em discussão a
Ata da 07ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2021. Sem sugestões de alteração, a ata foi posta em
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votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao
parecer do processo 23113.042237/2021-87 (Atividades Complementares), da discente Verônica
Gonçalves, passando a palavra para a Profa. Teresa Cristina, relatora do processo. Com a palavra, a
docente relatou que a aluna computou mais de 236 horas; assim, emitiu parecer favorável à inclusão
de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de frequência,
no histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Item 4. O Sr. Presidente deu início à discussão relativa ao
parecer do processo 23113.038653/2021-49 (Atividades Complementares), do discente Alan
Deyvison Paixão Vieira, passando a palavra para o Prof. Éder Mateus, relator do processo. Com a
palavra, o docente relatou que o aluno computou mais de 255 horas; assim, emitiu parecer favorável
à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 5. O prof. Rafael Neves deu início à discussão
relativa ao parecer do processo 23113.041222/2021-41 (Atividades Complementares), do discente
Robson de Jesus Resende, passando a palavra para o Prof. Ricardo Nicasso, relator do processo. Com
a palavra, o docente relatou que o aluno computou mais de 273 horas; assim, emitiu parecer favorável
à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 6. O Sr. Presidente deu início à discussão
relativa ao parecer do processo 23113.040295/2021-44 (Atividades Complementares), do discente
Danilo Francisco dos Santos, passando a palavra para a Profa. Marta Élid, relatora do processo. Com
a palavra, a docente relatou que o aluno computou mais de 224 horas; assim, emitiu parecer favorável
à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 7. O Sr. Presidente deu início à discussão
relativa ao parecer do processo 23113.038014/2021-36 (Atividades Complementares), do discente
Nataniel Santos Carvalho, passando a palavra para o Prof. Fábio Lima, relator do processo. Com a
palavra, o docente relatou que o aluno computou mais de 216 horas; assim, emitiu parecer favorável
à inclusão de 14 créditos (210 horas) como atividades complementares, com nota 10,0 e 100% de
frequência, no histórico do discente, conforme solicitado. Sem discussões, o parecer foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Item 8. O Sr. Presidente pôs em
discussão/apreciação o PPC (processo 23113.004415/2021-65), franqueando a palavra ao prof.
Samuel Canevari. Com a palavra, ele apresentou o relatório da técnica do DEAPE responsável pela
avaliação que em um dos pontos pediu que fosse justificado melhor sobre as atividades de extensão
no estágio e de que maneira o estágio com extensão se difere do estágio sem extensão. Prontamente,
ele solicitou as informações aos professores responsáveis pelos estágios, que já forneceram a
justificativa. Na sequência, ele informou que, após a reunião anterior, foi solicitado ao DEDI um
parecer acerca da existência de prejuízo na retirada das disciplinas Legislação e Ensino e Psicologia.
Nesse parecer, o DEDI reforçou que existe sim prejuízo na retirada de Legislação e Ensino. Diante
disso, sugeriu a reinserção da disciplina citada disciplina ao currículo e a retirada da disciplina Teoria
de Galois, e que esta passe a ser optativa. Após discussões, a proposta foi colocada em votação e
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aprova por unanimidade. Continuando, o professor Samuel Canevari sugeriu que o pré-requisito de
Prática de Pesquisa I seja Introdução à Pesquisa e que a carga horária semanal docente para orientação
de estágio e orientação de TCC seja de 4h e 1h, respectivamente. Em votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade. Por fim, o PPC, a Departamentalização e Minuta de Resolução, com as
alterações discutidas, foram postos em votação e aprovado por unanimidade. Item 9. O prof.
Samuel informou que, após o fim da prova do Enade, questionou o que os discentes tinham achado
da prova. Eles relataram que a prova estava com uma extensão textual grande para eles e que
acreditavam que a prova teria mais matemática. Diante disso, recomendou que mais adiante a questão
seja trazida a este colegiado para que seja encontrada uma solução para ações permanentes em relação
ao Enade. O prof. Éder pontuou que, em uma rápida olhada, das questões objetivas do curso, pelo
menos 14 das 26 foram de matemática. O prof. Rafael, na pessoa do professor Éder, parabenizou
todos os responsáveis pelo curso para o Enade. O professor Éder reputou que o novo currículo tem
tudo para melhorar a percepção dos alunos, uma vez que trabalhará mais com os pontos que eles
reclamaram. O professor Samuel Canevari noticiou que alguns docentes do curso foram aprovados
no concurso da secretaria de educação de Alagoas. O professor Fábio perguntou se já seria marcada
alguma reunião para decidir quais disciplinas seriam presenciais, híbridas ou remotas. O professor
Rafael respondeu que aguardará a resolução ser publicada e futuramente trará a discussão. Nada mais
havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e
colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho,
ao décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CONVOCAÇÃO (em 30 de novembro de 2021)
Convocamos Vossa Senhoria para 09a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de
Matemática, que será realizada no dia 02/12/2021 (quinta-feira) às 09:00h, ambiente virtual,
Google Meet, para tratar dos seguintes assuntos:
Informes;
Apreciação da Ata da 08a Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática
(2021);
3. Discussão sobre a modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período letivo
2021.2;
4. O que ocorrer.
1.
2.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Rafael Neves Almeida
Chefe do Departamento de Matemática - DMAI

Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
Av. Vereador Olímpio Grande, s/n, Itabaiana-Se, CEP 49506-036
Contato +55 79 3432 – 8200/8221
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Referência: Discussão sobre a modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período
letivo 2021.2.
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Local: ambiente virtual – Google Meet
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente do Colegiado do curso de Matemática, Prof.
Rafael Neves Almeida, e contou com a presença dos membros Alejandro Caicedo Roque, Éder
Mateus de Souza, Fábio Lima Santos, Luciana Andrade de Lima (representante discente), Marcos
Vinicius Pinto de Oliveira (representante discente), Marta Élid Amorim Mateus, Mônica Modesto
Andrade (DEDI), Ricardo Nicasso Benito, Teresa Cristina Etcheverria e Wagner Ferreira Santos.
Ausente, sem justificativa, Viviane de Jesus Lisboa Aquino. Participaram também da reunião os
professores Aislan Leal Fontes e Samuel Brito Silva. Pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da Ata da
08ª Reunião Ordinária do Colegiado do curso de Matemática (2021); 3. Discussão sobre a
modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período letivo 2021.2; 4. O que ocorrer.
Havendo quórum, o presidente deu início à reunião fazendo a leitura da pauta; sem manifestações
contrárias, deu-se início aos trabalhos. Item 1. A professora Mônica informou que em setembro foi
publicado um edital da FAPITEC para que se pudesse apresentar projetos de pesquisa no campo das
políticas educacionais para a Secretaria de Educação do Estado (SEDUC). Ela apresentou um projeto
relacionado à formação docente na perspectiva da educação ambiental e este projeto foi aprovado
com bolsas de iniciação científica. Diante disso, solicitou aos docentes que verificassem se em suas
respectivas turmas há alguns alunos com interesse em pesquisar nessa área. Item 2. O senhor
presidente pôs em discussão a Ata da 08ª Reunião Ordinária do Colegiado de 2021. Sem sugestões
de alteração, a ata foi posta em votação. Aprovada por unanimidade. Item 3. O Sr. Presidente deu
início à discussão relativa à modalidade de ensino das disciplinas do curso, para o período letivo
2021.2, em decorrência da publicação da Resolução Nº 41/2021/Conepe, que regulamenta atividades
Educacionais Híbridas Emergenciais para os cursos de Graduação no âmbito da Universidade Federal
de Sergipe. Na sequência, franqueou a palavra ao professor Éder. Este, por sua vez, fez uma breve
explanação de como se deu a aprovação e o conteúdo da norma. O prof. Rafael salientou que,
pensando nas normas de biossegurança da UFS, solicitou manifestação da direção do Campus acerca
da capacidade das salas, sistema de ventilação, etc, para embasar a decisão da modalidade nas
disciplinas, no entanto até o momento não houve nenhum posicionamento por parte do Campus. O
prof. Aislan salientou que considera que o espírito da norma seja pela volta do ensino presencial; os
casos peculiares, no entanto, serão decididos pelo departamento, tal como pessoas com comorbidade.
O discente Marcos asseverou que a grande maioria dos discentes querem a volta ao presencial,
entretanto querem uma volta com garantia de segurança. Após discussões, o professor Éder sugeriu
que os professores fossem consultados, a fim de saber se alguém tem alguma comorbidade que
impede o ensino presencial. Ao cabo, os membros deliberaram pela volta ao ensino presencial, salvo
para os docentes que se encaixem na condição do ensino remoto, seguindo todos os protocolos de
biossegurança, ressaltando que a discussão será levada ao conselho departamental. Item 4. O prof.
Éder informou que a seleção para o PROFMAT será realizada nesse sábado, 04, presencialmente. A
profª Marta solicitou aos docentes que, ainda não responderam ao formulário da Comissão de
Pesquisa do Campus, respondam, pois segunda haverá reunião e as respostas serão apresentadas.
Informou ainda que o Ministro da Educação esteve na UFS no último domingo para participar de um
evento de gestão, a portas fechadas, o qual não estava na agenda da UFS, entretanto estava na agenda
do Ministro. Diante disso, os conselheiros do Consu e do Conepe redigiram uma carta solicitando
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esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme Pereira de Oliveira, lavrei a presente ata
que, após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus Universitário
Prof. Alberto Carvalho, ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.
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