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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às treze horas e 

quinze minutos, na sala 352 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus São Paulo, reuniram-se para 

reunião ordinária os membros docentes permanentes do programa, a saber,  

Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni (coordenadora acadêmica 

institucional),   Graziela Marchi Tiago,  Paulo Roberto Barbosa,  Henrique 

Marins de Carvalho,  Marco Aurélio Granero Santos,  Mônica Helena Ribeiro 

Luiz e Flávia Milo dos Santos, Armando Traldi Junior, Rogério Ferreira da 

Fonseca, Cesar Adriano Batista e o professor assistente do curso, a saber, 

Rafael Nogueira Luz. A professora Valéria Ostete Jannis Luchetta justificou 

sua ausência. A reunião foi convocada pela coordenadora, com pauta única, a 

saber, atribuição de aulas para o primeiro semestre de 2015. Ao iniciar a 

reunião a coordenadora informou que o pólo do IFSP – campus São Paulo 

teve um grande número de inscritos e por isso necessitará da colaboração de 

todo o corpo docente na aplicação do Exame Nacional de Acesso (ENA), que 

ocorrerá no dia 01/11/2014, às 13h. Neste dia todo o corpo docente será 

convocado para a aplicação do ENA. Ao iniciar o item da pauta, a 

coordenadora informou que todos os professores elencados na última reunião 

foram homologados pelo Conselho Gestor e que para cada disciplina devem 

ser indicados dois professores responsáveis, sendo um deles aquele que 

alimentará o sistema do PROFMAT. A coordenadora também informou que 

esteve em contato com professores de outros pólos que mencionaram a 

necessidade de ambos os professores estarem em sala de aula para o 

atendimento dos estudantes no horário presencial, pois tal iniciativa tem 

diminuído o índice de evasão do curso e melhorado o potencial de 

atendimento individualizado dos estudantes. Todos do corpo docente foram a 

favor dessa iniciativa e adotarão tal procedimento. A coordenadora também 

informou que pelo regimento do PROFMAT, em um prazo de dois anos, a 

contar do início das aulas da primeira turma, todos os professores devem ter 
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lecionado uma disciplina e orientado um estudante. A coordenadora informou 

que as disciplinas devem ocorrer presencialmente uma vez por semana, em 

um encontro de 3 horas, por 12 semanas letivas, com início no primeiro 

semestre no mês de março. Estudando a necessidade de cada membro do 

corpo docente permanente lecionar uma disciplina no prazo de dois anos, foi 

acordado que haverá um rodízio entre as disciplinas e docentes para que 

todos possam cumprir com esse requisito. Neste momento, a coordenadora 

elencou as disciplinas obrigatórias na lousa e todos os presentes 

mencionaram seus interesses nas disciplinas elencadas. Foram eles: para 

MMA11 – Números e funções reais - os professores interessados são: 

Rogério, Traldi, Flavia, Rafael e Marco, para MMA12 – Matemática Discreta - 

os professores interessados são: Mariana, Graziela e Marco, para MMA13 – 

Geometria - os professores interessados são: Henrique e Mônica, para 

MMA14 – Aritmética - os professores interessados são: Cesar, Rogério e 

Rafael, para MMA21 – Resolução de problemas - os professores interessados 

são: Mônica, Mariana e Marco, para MMA22 – Fundamentos de Cálculo - os 

professores interessados são: Mariana, Flávia, Marco, Paulo, Mônica, 

Graziela, Henrique e Traldi, para MMA23 – Geometria Analítica - os 

professores interessados são: Mariana, Marco, Graziela, Flávia, Henrique, 

César e Traldi. Ficou decidido entre os presentes que os professores que 

lecionarão no primeiro semestre de 2015 a disciplina MMA11 serão os 

professores Marco Aurélio Granero e Flávia Milo dos Santos; e a disciplina 

MMA12 serão os professores Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni e 

Graziela Marchi Tiago. Em seguida a coordenadora expôs a necessidade da 

escolha do horário, e dentro os termos apresentados pelos presentes ficou 

decidido que a disciplina MM12 ocorrerá na sexta-feira no período vespertino 

nos horários das aulas de V1 a V4; e a disciplina MMA11 ocorrerá no sábado 

no período matutino nos horários das aulas de M1 a M4. Sem mais a tratar, a 

coordenadora encerrou a reunião as quatorze horas e trinta minutos, tendo 

sido lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, deverá ser 

assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. 



COORDENAÇÃO DE PÓLO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO 
PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE 

NACIONAL (PROFMAT) 
 

 

Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni  ____________________________ 

Graziela Marchi Tiago  ____________________________ 

Paulo Roberto Barbos   ____________________________ 

Henrique Marins de Carvalho  ____________________________ 

Marco Aurélio Granero Santos  ____________________________ 

Mônica Helena Ribeiro Luiz  ____________________________ 

Flávia Milo dos Santos ____________________________ 

Armando Traldi Junior ____________________________ 

Rogério Ferreira da Fonseca  ____________________________ 

Cesar Adriano Batista  ____________________________ 

Rafael Nogueira Luz  ____________________________ 


