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A reunião foi convocada e presidida pelo coordenador do Núcleo de Graduação em Matemática  Prof. 1 
Alan Almeida Santos e contou com a presença dos professores Angelo Alberti, Antônio Santos Silva, 2 
Danilo Felizardo Barboza, Lucia de Fátima M. Brandão, Samisia Maria Fernandes Machado e Samuel 3 
da Cruz Canevari. Pauta: 1. Ata da reunião anterior (07/11/2006). 2. Oferta para 2007.1 3. Plano 4 
de atividades do Núcleo 2006-2007. 4. Pedido de afastamento do professor Samuel da Cruz 5 
Canevari. Decisões tomadas: Item 1. Havendo quorum legal, o Sr. Presidente iniciou a reunião 6 
lendo a ata da reunião anterior, a qual, sem maiores discussões, foi aprovada por unanimidade. Item 7 
2. O Sr. Presidente solicitou estimativas da quantidade de alunos reprovados nos cursos de 8 
matemática, a fim de se fazer uma oferta paralela de disciplinas de massa do primeiro período. Diante 9 
do que foi colocado pelos professores, o Sr. Presidente informou que será ofertado Cálculo I,  Vetores 10 
e Geometria Analítica e Matemática Básica para cursos diversos, no horário de 17 às 19 horas. Em 11 
seguida, o Sr. Presidente distribuiu a oferta para cada um dos professores presentes. Ficou ainda 12 
estabelecido que qualquer alteração na oferta só poderá ocorrer com a autorização do Coordenador e 13 
do professor afetado pela mudança. Em votação, a oferta do período 2007.1 foi aprovada por 14 
unanimidade. Item 3. o Sr. Presidente apresentou para os conselheiros o plano de atividades do núcleo 15 
para o período 2006.2–2007.2 e o plano de desenvolvimento institucional na área de matemática. 16 
Sobre o plano de atividades, o professor Danilo pronunciou-se dizendo que a realização de seminários 17 
envolvendo professores de matemática dos dois Campi criará um ambiente favorável para o 18 
desenvolvimento da pesquisa científica. O professor Antonio ressaltou que, para implementar o plano 19 
de atividades, o Núcleo de Matemática deverá contar com o apoio da Direção do Campus de Itabaiana, 20 
principalmente na questão de transporte. O Sr. Presidente informou que conversará com a direção do 21 
campus no sentido de garantir os recursos necessários. Colocados em votação, o plano de atividades 22 
e o plano de desenvolvimento institucional foram aprovados por unanimidade. Item 4. O Sr. 23 
Presidente apresentou o requerimento do prof. Samuel da Cruz Canevari em que pede afastamento 24 
das atividades docentes no período de 11 de dezembro de 2006 a 26 de fevereiro de 2007, “para a 25 
consecução de estudos e pesquisas, relativo ao doutorado, junto ao Departamento de Matemática da 26 
Universidade Federal de São Carlos”. Respondendo ao pedido de esclarecimento feito pelo Sr. 27 
Presidente, o prof. Samuel colocou que o afastamento seria para regularizar sua situação como aluno 28 
do curso de doutorado e tentar uma transferência para o curso de doutorado da Universidade Federal 29 
de Pernambuco. Fazendo uso da palavra, o prof Antonio sugeriu que fosse concedido o afastamento 30 
no prazo de uma semana para que o prof. Samuel coletasse documentos que comprovassem sua real 31 
situação no referido curso. Em votação, a sugestão do prof Antonio foi aceita por unanimidade e o 32 
Núcleo concedeu afastamento para o prof Samuel no período de 11 a 15 de dezembro do corrente, 33 
com a possibilidade de prorrogação mediante apresentação de documentos comprobatórios de sua 34 
situação junto ao curso de doutorado. Nada mais havendo a tratar, eu, Angelo Alberti, lavrei a presente 35 
ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será assinada pelos presentes. Campus 36 
Universitário Prof. Alberto Carvalho, aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e seis. 37 


