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A reunião foi convocada e presidida pelo coordenador do Núcleo de Graduação em Matemática  1 
Prof. Alan Almeida Santos e contou com a presença dos professores Angelo Alberti, Antônio 2 
Santos Silva, Danilo Felizardo Barboza, Lucia de Fátima M. Brandão e Samuel da Cruz Canevari e 3 
do representante discente Jomarcos Santos Silva. Pauta: 1. Ata da reunião anterior (08/09/2006). 4 
2. Planos de trabalho do estágio probatório. 3. Pedido de afastamento do professor Angelo 5 
Alberti. 4. Oferta 2007.1. 5. O que ocorrer. Decisões tomadas: Item 1. Após a leitura da ata feita 6 
pelo Sr. Presidente, iniciou-se a discussão sobre alguns pontos. O professor Antônio Santos Silva 7 
notou a ausência do suplente na comissão de avaliação do estágio probatório. Em tempo, foi 8 
sugerido o nome do Prof Alan para ocupar a posição, ficando a comissão avaliadora com a seguinte 9 
constituição: prof. José Carlos Leite dos Santos (presidente), profa. Divanizia do Nascimento Souza 10 
(primeira avaliadora), profa. Samísia Maria Fernandes Machado (segunda avaliadora) e prof. Alan 11 
Almeida Santos (suplente). Aprovado por unanimidade. Sobre o ponto o que ocorrer, onde o 12 
professor Alan questionou o nível dos alunos, o professor Danilo sugeriu a implementação do 13 
programa pré-cálculo. Segundo ele, logo após a matrícula institucional, os alunos aprovados no 14 
vestibular seriam convidados a participar de um breve curso sobre conteúdos do ensino médio para 15 
complementar a sua formação. O prof. Samuel pronunciou-se dizendo que "devido ao baixo nível 16 
da qualidade de ensino na maioria das escolas, é extremamente necessário complementar a 17 
formação dos novos alunos antes do início do primeiro período". O Sr. Presidente aprovou a idéia e 18 
avisou que em breve convocará uma reunião para definir o funcionamento do programa. A ata da 19 
reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Item 2. o Sr. Presidente informou que os planos de 20 
trabalho de todos os professores do Núcleo de Matemática foram aprovados e devidamente 21 
assinados pelo professor preceptor do estágio probatório, prof. José Carlos Leite dos Santos. Em 22 
votação, os planos de trabalho foram aprovados por unanimidade. Item 3. o Sr. Presidente 23 
apresentou o requerimento do prof. Angelo Alberti em que pede afastamento das atividades 24 
docentes no período de 08 de dezembro de 2006 a 28 de fevereiro de 2007, para cumprir atividades 25 
regulares de pesquisa junto ao curso de doutorado em matemática da Universidade Federal de 26 
Pernambuco. Em seguida, o prof Angelo mencionou que até o dia 08 de dezembro suas aulas já 27 
estarão encerradas, de modo que não haverá prejuízo para os alunos e que, em janeiro (precisamos 28 
especificar o período de estadia no exterior), viajará para o Chile a fim de trabalhar com seu 29 
orientador no doutorado. O coordenador considerou que "a qualificação do corpo docente é 30 
elemento imprescindível para o desenvolvimento das atividades de pesquisa no Núcleo de 31 
Matemática". Após breve discussão, o conselho deferiu o pedido por unanimidade. Item 4. o Sr. 32 
Presidente apresentou uma prévia da oferta de disciplinas para o período 2007.1 e alocou os 33 
professores em seus respectivos cursos e horários. Avisou ainda que a oferta poderá ser alterada a 34 
depender de modificações nos projetos pedagógicos dos cursos de Itabaiana e que os professores 35 
seriam comunicados com antecedência. Aprovada por unanimidade. Item 5. Os professores do 36 
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núcleo reivindicaram a solução de alguns problemas ligados à estrutura do campus. O prof. Angelo 37 
alertou que está faltando giz colorido. O prof. Danilo verificou que a sala do Núcleo de Matemática 38 
precisa de cadeiras e ar-condicionado, pois a alta incidência de luz solar sobre a parede externa e a 39 
poeira constante oriunda da rua ao lado do campus impedem o uso da sala pelos professores. Disse 40 
ainda que "Não temos lugar para preparar aulas, atender alunos ou mesmo conduzir trabalhos de 41 
pesquisa". O professor Samuel reclamou que sem acesso à internet, o laboratório de matemática 42 
torna-se obsoleto para as atividades de pesquisa visto que, a obtenção de periódicos no site da capes 43 
só é possível através do provedor da Universidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Angelo Alberti, 44 
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 


