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Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 13 horas e 30 minutos, à sala 306-1 do

campus  Caçapava  do  Sul  da  UNIPAMPA,  realizou-se  em  caráter  ordinário  a  segunda

Reunião da Comissão Acadêmica Institucional do Mestrado Profissional em Matemática em

Rede Nacional - PROFMAT - da Universidade Federal do Pampa, campus Caçapava do Sul,

sob a Presidência do coordenador do PROFMAT, professor Vitalino Cesca Filho e com o

comparecimento dos professores Aline Lopes Balladares, André Martins Alvarenga, Daniela

de  Rosso  Tolfo,  Igor  Antônio  Cancela  Melnik,  Maria  Arlita  da  Silveira  Soares,  Moisés

Razeira, Osmar Francisco Giuliani, Vinícius Abreu de Oliveira e da representante técnico-

administrativo em educação, Maríndia Porto Nunes. O Coordenador iniciou os trabalhos com

os seguintes pontos de pauta:  1. Informes; 2. Eleição de coordenador institucional do

PROFMAT; 3. Apreciação da ata 01 de 2019; 4. Divulgação do ENA - Exame Nacional

de  Acesso;  5.  Nomeação  da  comissão  de  seleção  do  ENA;  6.  Avaliação  e

recadastramento  dos  professores  permanentes  do  programa. O  Professor  Vitalino

solicitou  a  inclusão  à  pauta  do  ponto  7.  Definição  de  critérios  para  transferência  e

aproveitamento  de  disciplinas.  A  inclusão  foi  posta  em  votação  e  aprovada  por

unanimidade. Passou-se ao primeiro ponto.  1. Informes: O coordenador informou que os

três discentes habilitados para o ENQ (Exame Nacional de Qualificação), realizaram esta

prova.  Relatou  ainda  que  os  discentes  Luciano  Brum  Vieira,  Gustavo  Souza  Rossi  e

Vanessa  Garske  foram  desligados  do  programa,  por  terem  sido  reprovados  em  duas

disciplinas. Em seguida, informou que as inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao

PROFMAT não serão mais exclusivas para professores da rede pública de ensino básico.

Neste caso, a instituição associada ao PROFMAT poderá optar por um sistema de cotas, de

modo a garantir  candidatos  que sejam professores  da rede pública  e,  assim,  garantir  o

financiamento  do  PROEB.  Neste  ano,  optou-se  por  não  utilizar  este  sistema  de  cotas,

considerando o pouco tempo disponível para a elaboração do edital. Por fim, o coordenador

informou que foi aberta a matrícula em regime especial e somente a disciplina Introdução à

Álgebra  Linear  terá  um  discente  nesta  modalidade.  2.  Eleição  de  coordenador

institucional  do  PROFMAT: Considerando  o  fim  da  gestão  atual  da  coordenação  do

PROFMAT na UNIPAMPA, nomeada em outubro de 2017, e considerando a orientação da

PROPPI, para que as eleições de coordenação ocorressem em agosto, solicitou-se que os
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interessados  no  posto  se  manifestassem.  O  Professor  Vitalino  mostrou  interesse  em

continuar  como  coordenador,  e  a  Professora  Daniela  se  colocou  como  candidata  a

coordenadora  substituta.  Não  havendo  outros  interessados,  passou-se  à  votação  e  os

propostos foram eleitos por unanimidade dos votos. Como a Professora Daniela ocupava

uma das posições de representante docente da Comissão Coordenadora, esta posição ficou

vaga. O Prof. André colocou-se à disposição para ser o representante docente na Comissão

Coordenadora. Passou-se à votação, sendo ele eleito por unanimidade. 3. Apreciação da

ata 01 de 2019:  A Ata foi aprovada e assinada por todos os presentes.  4. Divulgação do

ENA - Exame Nacional de Acesso:  Considerando que as inscrições para o ENA estarão

abertas até o dia 16 de setembro, o coordenador solicitou sugestões para a divulgação do

Exame e do programa. Foi sugerida a confecção de cartazes e folders para divulgação em

escolas  da  região,  assim como a  divulgação  através de  mídias  sociais.  O coordenador

comprometeu-se  em  dar  encaminhamento  à  produção  do  material  de  divulgação,  para

distribuí-lo com o auxílio dos demais membros da comissão. 5. Nomeação da comissão de

seleção do ENA: Colocaram-se à disposição para compor a comissão de seleção do ENA

os professores Osmar, Moisés, Daniela e Vitalino.  A composição foi posta em votação e

aprovada  por  unanimidade.  6.  Avaliação  e  recadastramento  dos  professores

permanentes do programa: Considerando que, de acordo com o regimento, tal avaliação é

de responsabilidade da comissão coordenadora, ficou decidido que será convocada uma

reunião para tal decisão.  7. Definição de critérios para transferência e aproveitamento

de disciplinas. Conforme determinação da Comissão Acadêmica Nacional do PROFMAT, a

Comissão Institucional deve definir critérios de transferência de discentes de outra instituição

associada ao PROFMAT e critérios de aproveitamento de disciplinas  cursadas em outra

instituição associada ao PROFMAT. Após deliberações da comissão, foram propostos os

seguintes critérios: critérios para transferência: Será deferida a solicitação de transferência

para o PROFMAT da UNIPAMPA campus Caçapava do Sul, não sendo necessário realizar o

ENA, se o discente cumprir os seguintes critérios: (1) ser aluno regular do PROFMAT de

outra  instituição  associada;  (2)  a  sua  pontuação  no  ENA  em  seu  último  ingresso  no

PROFMAT  deve  ser  igual  ou  superior  à  menor  pontuação,  dentre  os  ingressantes  da

UNIPAMPA, considerando a última edição do ENA no momento do pedido de transferência;

(3) possuir no máximo uma reprovação no PROFMAT, sendo contabilizadas a partir de seu

último ingresso no PROFMAT; (4) o número de alunos regulares matriculados nas turmas

em que o discente  ingressar  não poderá superar  o número anual  máximo de ingressos

determinado  pela  Comissão  Acadêmica  Nacional.  critérios  para  aproveitamento  de

disciplinas: Será deferida a solicitação de aproveitamento de disciplina se forem satisfeitos
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os seguintes critérios: (1) a disciplina, constante no Catálogo de Disciplinas do PROFMAT,

tenha sido cursada em outra instituição associada do PROFMAT, independente do número

de créditos contabilizados na outra instituição; (2) o discente tenha obtido conceito A ou B na

referida disciplina; (3) a aprovação na disciplina ocorreu no prazo máximo de dois anos, a

contar do final  do semestre de matrícula da disciplina  até o dia  em que a solicitação é

realizada. Os critérios foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião, da qual lavrou a

presente Ata que, após lida e achada conforme, será aprovada e assinada por todos os

membros da Comissão presentes na reunião.

Aline Lopes Balladares

André Martins Alvarenga

Daniela de Rosso Tolfo

Igor Antônio Cancela Melnik

Maria Arlita da Silveira Soares

Maríndia Porto Nunes

Moisés Razeira

Osmar Francisco Giuliani

Vinícius Abreu de Oliveira

Vitalino Cesca Filho
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