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ATA DA 240ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO 

 

Ata da 240ª Sessão Ordinária do Colegiado dos 

Cursos de Graduação em Matemática, realizada no 

dia 13 de outubro de 2014, às 15 horas e 30 minutos, 

na sala CFM C003. 

 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta minutos, 1 

na sala C003, 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, Cleverson Roberto da Luz, Fernando De Lacerda Mortari, Flávia Tereza 4 

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

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

Silvia Martini de Holanda Janesch declarou aberta sessão, com os cumprimentos de praxe. Ato 7 

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

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

sessão ordinária realizada em vinte e um de agosto de dois mil e quatorze, que foi aprovada por 10 

unanimidade. 2. Oferta de Disciplinas do Curso de Matemática e Computação Científica no 11 

período matutino. Após considerações foi aprovado que serão oferecidas no período matutino 12 

as disciplinas de Pré-Cálculo e Geometria Analítica, em conjunto com as disciplinas do Curso de 13 

Licenciatura em Matemática no semestre 2015.1. E que os alunos da Licenciatura poderão cursar 14 

o Pré- Cálculo do Bacharelado. 3. Disciplinas Optativas do Bacharelado – orientação aos 15 

alunos. A professora Silvia apresentou as dúvidas dos alunos em relação ao cumprimento de 16 

disciplinas optativas em diferentes grupos. Após considerações foi aprovado que os alunos 17 

devem seguir o que consta no Regimento do Curso, mas se porventura, algum aluno já tiver 18 

cursado a carga horária de disciplinas optativas necessárias sem respeitar a divisão de grupos 19 

estabelecida poderá ser analisado pela Coordenadora do Curso. 4. Oferta da disciplina 20 

MTM5517 – Geometria Diferencial.  Por solicitação discente foi encaminhado pedido de 21 

abertura de turma da disciplina MTM5517 fora do semestre regularmente oferecida. Realizada 22 

consulta prévia entre os alunos apenas dois alunos manifestaram interesse. Portanto, foi negado o 23 

pedido por não haver demanda suficiente para abertura da turma. 5. Pré-requisitos das 24 

disciplinas MTM5120 (Cálculo Avançado), MTM5263 (Teoria de Galois) e MTM5264 25 

(Estruturas Algébricas) oferecidas ao Curso de Licenciatura em Matemática. Após 26 

considerações foi aprovado que deve ser pré-requisito da disciplina MTM5120, a disciplina 27 

MTM7133 (Cálculo III); para a disciplina MTM5263, devem ser pré-requisitos as disciplinas 28 

MTM7104 (Álgebra II) e MTM7105 (Álgebra Linear I); e para a disciplina MTM5264, deve ser 29 

pré-requisito a disciplina MTM7104 (Álgebra II). 6. Processo de Revalidação de Diploma 30 

Estrangeiro. Foi retirado de pauta por solicitação do relator e encaminhado ao interessado para 31 

juntada de documentos indispensáveis. 7. Solicitações de Alunos. Luiz Antonio Dalazen Junior 32 

(14206089) requereu o cancelamento da matrícula na disciplina FSC5104 – Física II-A – pedido 33 

deferido. Diana Raquel Hanauer (11200863) requereu o cancelamento da matrícula na disciplina 34 

FSC5112 – Física II – pedido indeferido. Paulo Roberto Sotero Pires (08235806) requereu o 35 

cancelamento da matrícula na disciplina FSC5104 – Física II-A – pedido indeferido. Pablo 36 
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Mucelini (12206243) requereu o cancelamento da matrícula na disciplina EED5187 – 37 

Organização Escolar – pedido deferido. Mathias Miguel Silva (12201042) requereu o 38 

cancelamento da disciplina LSB7904 - Libras – pedido deferido. Andrezza Damasceno Finco 39 

(13106223) requereu o cancelamento da matrícula na disciplina MTM7112 – Geometria 40 

Quantitativa II – pedido deferido. Dayane Tavares da Silva Soares (13106235) requereu o 41 

cancelamento das disciplinas MEN7111 – História da Educação e MTM7135 – Introdução à 42 

Análise – pedido deferido. Mônica Maria Kerscher (12104291) requereu o cancelamento da 43 

disciplina MTM7135 – Introdução à Análise – pedido deferido. Ivam Galvão Filho (10106088) 44 

requereu o adiamento da defesa do TCC II – pedido deferido. Thiago Guimarães Santos 45 

(14206410) requereu o cancelamento da matrícula na disciplina MTM7102 – Fundamentos de 46 

Matemática II – pedido indeferido. 8. Assuntos Gerais. Não havendo outros assuntos a tratar, a 47 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, 48 

eu, Filipe José Dias, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que vai assinada por 49 

mim e pela Presidente. Florianópolis, treze de outubro de dois mil e quatorze. 50 


