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REUNIÃO DA COMISSÃO DE CURSO DE MATEMÁTICA 
ATA DA REUNIÃO Nº 13, REALIZADA EM 26/03/2014 
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Abertura: Às quatorze horas do dia 26 de março de 2014, na sala 4308 da sede do campus de Bagé 
(sito à Travessa 45, n°1650 - Bairro Malafaia), teve início a reunião da Comissão de Curso de  
Matemática (LM), coordenada pelo Prof. Leandro Hayato Ymai (Portaria de nomeação nº 114/2013), 
com a seguinte pauta do dia: (1)  Definição de critérios para quebra de pré-requisitos. (2) Substituição 
da Coordenação de Curso no período de férias. (3) Banca para o concurso. (4) Avaliação Semestral. (5) 
Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores: Leandro Hayato Ymai, Francieli Aparecida Vaz, 
Claudia Laus Angelo, Cristiano Peres Oliveira, Dionara Teresinha da Rosa Aragón, Luciana Martins 
Teixeira Lindner, Karlla Silveira Morales. Primeira pauta: O prof. Leandro iniciou a reunião 
apresentando um esboço da Instrução Normativa que regula a concessão de quebra de pré-requisitos 
referentes à matriz curricular do Curso de Matemática. A elaboração da Instrução Normativa foi 
realizada pela Comissão de Curso durante a reunião e após sua finalização ela foi aprovada por 
unanimidade. Segunda pauta: O prof. Leandro relata que seu período de férias será de 07/04/2014 à 
05/05/2014. A profa. Claudia substituirá a Coordenação de Curso nos períodos de 08/04/2014 à 
11/04/2014 e de 28/04/2014 à 02/05/2014. A profa. Luciana Teixeira substituirá a Coordenação de 
Curso no período de 14/04/2014 à 25/04/2014. Terceira pauta. O prof. Leandro fala sobre a 
possibilidade do edital para o concurso da Matemática ser publicado no período de férias dos 
professores e salienta que o contato com os membros externos da banca poderá ser realizado no 
período de férias e por isso solicita que os professores fiquem atentos a essa possibilidade. A profa. 
Francieli Vaz será membro titular da banca e serão chamados mais dois membros titulares externos. O 
prof. Anderson Bihain ficará como suplente da banca e será chamado mais um membro suplente 
externo.  O prof. Cristiano fará o contato com os professores Gilson e Mário da UFPel para serem 
membros externos da banca, e a profa. Dionara fará contato com a profa. Sandra Vielmo da UFSM 
para ser membro titular externo da banca. Quarta pauta. O prof. Leandro ficou de enviar a avaliação 
semestral aos professores até o dia 31/03/2014. A Comissão de Curso decidiu por unanimidade 
publicar o resumo geral das avaliações semestrais no site do curso. Quinta pauta.  O prof. Leandro 
relata sobre o pedido de renovação de contrato de estágio extracurricular da aluna Kairusa Ribas Brasil, 
prevendo regência de turma em escola municipal como atividade extracurricular. Após a análise do 
histórico escolar da aluna, a Comissão de Curso concluiu que a aluna não está apta para assumir a 
regência de turmas pois a aluna ainda não cursou as disciplinas na área de ensino de matemática e de 
estágio. Como encaminhamento para os próximos pedidos de estágio extracurricular relacionados com 
a regência, o grupo entende que os pedidos deverão ser analisados pela Comissão de Curso. Em 
seguida, o prof. Cristiano relata sobre a reunião realizada com a reitoria e aponta os problemas com 
espaço físico para o evento XX Eremat Sul (Encontro Regional de Estudantes de Matemática da 
Região Sul) salientando que será necessária a utilização das salas de aula do campus para o evento, 
mas que neste período o campus estaria em aula.  Encaminhamento: solicitar ao Conselho de Campus  
a permissão para realizar o evento no período de 16 à 19 de outubro, com a solicitação de que todos os 
professores do Campus programem atividades à distância nos dias 17 e 18 de outubro, sexta-feira e 
sábado respectivamente, já que nesses dias as salas de aula estariam ocupadas pelos participantes do 
evento. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e 
vinte minutos do dia 26 de março de 2014. 
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