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ATA DA 239ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Ata da 239ª Sessão Ordinária do Colegiado dos 

Cursos de Graduação em Matemática, realizada no 

dia 21 de agosto de 2014, às 14 horas, na sala CFM 

C007. 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 1 

C007, no Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, reuniu-se o Colegiado dos Cursos de 2 

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

Antonio da Costa, Eliezer Batista, Emmanuel Grave de Oliveira, Fernando De Lacerda Mortari, 4 

Flávia Tereza Giordani, Jose Luiz Rosas Pinho, Licio Hernanes Bezerra, Paulo Rafael Bösing. 5 

Após verificação do quorum, a presidente Silvia Martini de Holanda Janesch declarou aberta 6 

sessão, com os cumprimentos de praxe. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. 7 

Não havendo manifestações, deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de 8 

pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada em vinte e cinco de 9 

junho de dois mil e quatorze, que foi aprovada por unanimidade. 2. Indicação de membros 10 

para compor o Núcleo Docente Estruturante (NDE). Foram indicados e aprovados para 11 

compor o NDE do Curso de Graduação em Matemática os representantes docentes Jauber 12 

Cavalcante De Oliveira, Silvia Martini De Holanda Janesch e Virginia Silva Rodrigues. 3. 13 

Orientações de TCC’s I e II. A professora Silvia apresentou a relação de alunos, com seus 14 

respectivos orientadores, matriculados nas disciplinas de TCC I e II. Foi sugerido que a 15 

Coordenação deverá encaminhar mensagem eletrônica a todos os Professores acerca das regras e 16 

prazos de TCC I e II. 4. Solicitações de Alunos. Carolina Savi Serafim Falcão (07235010) 17 

requereu prorrogação do prazo para apresentação do TCC II para o semestre 2014.1 – pedido 18 

deferido. Daniella Losso da Costa (11101123) requereu o cancelamento da matrícula na 19 

disciplina MTM5316 – Análise I, cursada em 2014.1 – pedido indeferido. Luiz Henrique da Luz 20 

Zamora (13101031) requereu o cancelamento da disciplina EFC5551 – Futebol de Campo – 21 

pedido deferido. Jade Sagae de Oliveira (11101134) e Leonardo Moacir Lemos Rodrigues 22 

(14106233) requereram quebra de pré-requisito para cursar a disciplina MEN7006 – 23 

Metodologia do Ensino – pedido deferido apenas para estes casos nesse semestre. Ronaldo 24 

Pacheco dos Santos (09133043) requereu quebra de pré-requisitos para cursar as disciplinas 25 

MTM7105 – Álgebra Linear I, MTM7122 – Laboratório de Matemática II e MEN5605 – 26 

Didática E – pedidos indeferidos. Nasarita Rohden (09235024) requereu quebra de pré-requisito 27 

para cursar a disciplina MEN7033 – Estágio Supervisionado III – pedido indeferido. Jadna 28 

Dolvina de Carvalho (10200852) requereu quebra de pré-requisito para cursar a disciplina 29 

MTM7141 - Projetos I – pedido deferido. Franciele Daltoé (12104121) requereu quebra de pré-30 

requisito para cursar a disciplina MTM7122 – Laboratório de Matemática II – pedido indeferido. 31 

Marlon Moraes Barreto (14206417) requereu quebra de pré-requisito para cursar a disciplina 32 

MTM5861 – B-Cálculo I – pedido deferido. Henrique Amador Puel Martins (11101131) 33 

requereu matrícula além da carga horária extracurricular permitida nas disciplinas FSC5506 – 34 

Estrutura da Matéria, QMC5222 – Química Orgânica Teórica A e BQA7008 – Bioquímica 35 

Básica – pedido deferido com a condição de que posteriormente não será concedida quebra de  36 
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pré-requisito para cursar concomitantemente as disciplinas de TCC I e II. Vanessa da Silva 37 

(09235035) requereu quebra de pré-requisito para cursar a disciplina MTM7143 – Projetos II – 38 

pedido deferido. Thiago Guimarães Santos (14206410) requereu quebra de pré-requisito para 39 

cursar a disciplina MTM5875 – Programação Linear – pedido indeferido. Antonio Aparecido 40 

Filho (13104044) requereu quebra de pré-requisito para cursar a disciplina MTM7113 – 41 

Geometria Euclidiana – pedido indeferido. Aline Regina Becher (11101095) requereu 42 

prorrogação de prazo para apresentação do TCC II em 2014.2, devido o afastamento de sua 43 

orientadora Melissa Weber Mendonça – pedido deferido. Fabio Brinkmann Castanho 44 

(09133010) requereu quebra de pré-requisito para cursar a disciplina MTM5875 – Programação 45 

Linear – pedido indeferido. Anderson Porfírio (11206261) requereu o cancelamento de matrícula 46 

nas disciplinas MTM5532 – Computação Científica e EFC5656 – Natação Mista, cursadas nos 47 

semestres 2013.2 e 2014.1, respectivamente – pedido indeferido. Cristine da Rosa Spindola 48 

(10200845) requereu a quebra de pré-requisito para cursar a disciplina MTM7114 – Geometria 49 

Analítica – pedido indeferido. Agnaldo Aroldo Pereira (14106228) requereu quebra de pré-50 

requisito para cursar a disciplina MTM7131 – Cálculo I – pedido deferido. Vitor Augusto 51 

Goularte Vieira (13104013) requereu quebra de pré-requisito para cursar a disciplina MTM5861 52 

– B-Cálculo I – pedido indeferido. Anderson Zilio (11101115) requereu quebra de pré-requisito 53 

para cursar a disciplina MTM7104 – Álgebra II – pedido indeferido. Edina Aparecida de Souza 54 

Lins (11200865) e Christian Arenhart (07235041) requereram prorrogação de prazo para 55 

conclusão do curso – prorrogação concedida para 2014.2. Angela Cristina Puerari (05133530) 56 

requereu prorrogação de prazo para conclusão do curso – prorrogação concedida para 2014.2 e 57 

2015.1. 5. Assuntos Gerais. A Coordenadora informou que apesar de solicitados aos 58 

Departamentos, apenas o EGR encaminhou os planos de ensino das disciplinas ministradas em 59 

2014.2. A Coordenadora informou ainda o recebimento de memorando, expedido pelo 60 

Departamento de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação, solicitando a inclusão nas regras do TCC 61 

de que após aprovado e publicado no Repositório Institucional da UFSC não serão admitidas 62 

alteraçãoes. Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e 63 

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Filipe José Dias, Assistente em 64 

Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela Presidente. Florianópolis, 65 

vinte e seis de junho de dois mil e quatorze. 66 


