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ATA DA 243ª SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DOS CURSOS 

 

Ata da 243ª Sessão Ordinária do Colegiado dos 

Cursos de Graduação em Matemática, realizada no 

dia 16 de março de 2015, às 15 horas e 30 minutos, 

na sala CFM C003. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta 1 

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

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

Cleverson Roberto da Luz, David Antonio da Costa, Danilo Royer, Fernando De Lacerda 4 

Mortari, Gilson Braviano, João José Piacentini, José Luiz Rosas Pinho, Nicia Luiza Duarte da 5 

Silveira e Paulo Rafael Bösing. Após verificação do quorum, a presidente Silvia Martini de 6 

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

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

sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação das atas das reuniões anteriores 9 

(Atas 240, 241 e 242). O professor Fernando de Lacerda Mortari levantou dúvida sobre o item 4 10 

da Ata 241. A coordenadora explicou o ocorrido e informou que seria feita correção do item.  11 

Após, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Homologação da escolha do Orientador de 12 

TCC I e TCC II. A coordenadora explicou que os alunos receberam o cronograma de atividades 13 

com antecedência e que deveriam entregar o termo de orientação de TCC (I ou II) na primeira 14 

semana de aula. Ela informou os nomes dos alunos que entregaram o termo e os respectivos 15 

orientadores para as disciplinas de TCC I e TCC II dos cursos de licenciatura e bacharelado em 16 

Matemática. Homologado pelo colegiado. 3. Orientações para aplicação de provas. A 17 

professora Silvia apresentou uma proposta de orientação aos professores sobre a aplicação de 18 

provas. Esta proposta foi sugerida pela comissão designada pela Portaria n. 13/2014/CCM que 19 

apurou a denúncia de “cola” no semestre 2014.2. A proposta foi entregue ao Pró-Reitor de 20 

Ensino de Graduação com o objetivo de gerar uma normativa da universidade, dado que “cola” 21 

não é exclusividade dos cursos de Matemática. O Pró-Reitor responsabilizou-se em agendar uma 22 

reunião com a comissão para discutir a proposta apresentada, porém até o momento não se 23 

manifestou. O colegiado aprovou o envio de e-mail aos professores dos cursos de Matemática, 24 

sugerindo que os professores repassassem aos seus alunos as seguintes informações em dia de 25 

prova: 26 

1) Devem deixar em cima da carteira um documento de identificação com foto.  27 

2) É proibido portar qualquer espécie de aparelhos eletrônicos como: celulares, relógios e 28 

calculadoras.  29 
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Cabe destacar que o aluno pego portando aparelho eletrônico na prova, será atribuído 30 

nota zero na prova, mesmo que não tenha ocorrido fraude de cola. 31 

3) Os objetos pessoais do aluno, tais como: bolsa, pasta, sacola, relógio, celular, calculadora, 32 

e estojo deverão ser deixados na frente do quadro, ficando sob a inteira responsabilidade 33 

do aluno os objetos. 34 

4) Não é permitido o uso de sanitários durante a prova. Caso algum aluno tenha problema de 35 

saúde e necessite ir ao banheiro, deverá apresentar atestado médico ao professor antes de 36 

iniciar a prova.  37 

5) O aluno que entrar na sala para realizar uma prova deverá permanecer na sala pelo menos 38 

20 minutos, a partir do início da prova. 39 

6) O aluno que chegar 15 minutos depois do início da prova, não terá direito de realizá-la. 40 

7) No momento da prova não é permitido comunicar-se com outros alunos, efetuar 41 

empréstimos, usar de meios ilícitos ou praticar atos de indisciplina. 42 

8) O professor indicará quais materiais poderão ser utilizados durante a prova. 43 

 4. Validação de Disciplinas – duplicidade no currículo. A coordenadora explicou sobre a 44 

questão de duplicidade de carga horária e nota no histórico dos alunos que fazem validação 45 

de disciplinas e informou sobre as equivalências que já existem para outros cursos entre as 46 

disciplinas FSC5104 com FSC5165 e FSC5132 com FSC5112. O colegiado então decidiu 47 

acrescentar ao currículo 2008.1 da Licenciatura a equivalência entre FSC5104 e FSC5165. E 48 

ao currículo 2001.1 do Bacharelado foi aceita equivalência entre as disciplinas FSC5132 e 49 

FSC5112, para evitar a duplicidade nos históricos. 5. Solicitações de Alunos. O aluno 50 

Vinícius Abouhatem (12206236) fez o pedido de exame de aproveitamento extraordinário da 51 

disciplina Conjuntos Numéricos (MTM5505) e teve seu pedido aceito. Priscilla Sayuri Saito 52 

de Oliveira (13106227) fez a solicitação de utilizar as disciplinas Laboratório de Matemática 53 

Computacional I (MTM5723) e Laboratório de Matemática Computacional II (MTM5724) 54 

do bacharelado para validar uma disciplina optativa da licenciatura e teve seu pedido aceito. 55 

Gustavo Artur de Andrade (15100969) pediu cancelamento da matrícula das disciplinas 56 

Conjuntos Numéricos (MTM5005) e Laboratório de Matemática Computacional I 57 

(MTM5723) e teve seu pedido deferido. Ricardo Cardoso Santos (15100979) pediu 58 

cancelamento da disciplina Geometria (MTM5506) e a substituição de Conjuntos Numéricos 59 

(MTM5005) pela disciplina Fundamentos de Matemática I – PCC 18 horas (MTM7101) e 60 

teve seu pedido aceito, com a sugestão de cursar Geometria Quantitativa I (MTM7111). 61 

Renan Stolf Farhat (13104585) solicitou quebra de pré-requisito de duas disciplinas (Álgebra 62 

I – MTM5261 e Análise I – MTM5316) e teve o pedido aceito somente para Álgebra I. 63 

Thiago Guimarães Santos (14206410) solicitou a quebra de pré-requisito para cursar a 64 

disciplina Álgebra I (MTM5261) e teve seu pedido deferido. Luis Henrique Barbosa da Silva 65 

(10101010) solicitou a quebra de pré-requisito da disciplina Introdução à Análise 66 

(MTM7135) e teve seu pedido indeferido. Ronaldo Pacheco dos Santos (09133043) solicitou 67 

a quebra de pré-requisito da disciplina Geometria Analítica (MTM7114) e teve seu pedido 68 

indeferido. Agnaldo Aroldo Pereira (14106228) solicitou a quebra de pré-requisito da 69 

disciplina Cálculo I (MTM7131) e teve seu pedido indeferido, com a sugestão de cursar 70 

Geometria Euclidiana (MTM7113). Ângela Cristina Puerari (05133530), André Walter 71 

(07133012), Marcelo Natale Junkes (06235807) e Cristian Arenhart (07235041) solicitaram a 72 

prorrogação do prazo para integralização curricular por mais um semestre e todos eles 73 

tiveram seu pedido deferido. 6. Assuntos Gerais. Não havendo outros assuntos a tratar, a 74 

Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 75 

constar, eu, Giana Paula Schauffler, Auxiliar em Administração, lavrei a presente ata que vai 76 

assinada por mim e pela Presidente. Florianópolis, dezesseis de março de dois mil e quinze. 77 


