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Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às treze horas e quinze 

minutos, na sala D8 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, Amari Goulart, 

Armando Traldi Junior, Carlos Correa Filho, Cesar Adriano Batista, Flávia Milo 

dos Santos (coordenadora acadêmica institucional), Henrique Marins de 

Carvalho, Marco Aurélio Granero Santos, Mônica Helena Ribeiro Luiz, Patrícia 

Andrea Paladino e Rogério Ferreira da Fonseca. Justificaram a ausência os 

professores Graziela Marchi Tiago, Luciano Aparecido Magrini, Mariana 

Pelissari Monteiro Aguiar Baroni, Paulo Roberto Barbosa e Samuel Francisco. 

A pauta da reunião era composta por cinco pontos de informes/discussão. 

Primeiro ponto: Deliberação sobre aproveitamento de estudos. O aluno 

Ariosvaldo Trindade da Silva solicitou aproveitamento de créditos referentes à 

disciplina MMA13 – Geometria, obtidos em outra Instituição Associada ao 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT – Polo 

UFABC), em 2013. Foi aceito, por unanimidade, o aproveitamento da 

disciplina obrigatória do programa MMA13, com nota 6,0 (seis). Segundo 
ponto: Exame de proficiência em inglês. A aluna Elizabeth de Holanda 

Limeira solicitou dispensa do exame de proficiência em inglês, devido 

aprovação obtida em outro curso de Pós-Graduação Stricto Sensu. Como não 

está previsto no regimento interno do curso os critérios para dispensa no 

exame de proficiência em inglês, essa solicitação não foi aceita pela maioria 

dos professores presentes. Todos discutiram a necessidade de incluir no 

regimento interno do curso quais os exames em língua inglesa que serão 

reconhecidos e suas respectivas validades e pontuações. Terceiro Ponto: 
Assuntos gerais: a) Consulta de horários das reuniões de curso e de 

colegiado. Atendendo a solicitações, foi feita uma consulta entre os presentes 

sobre a possibilidade de alteração das reuniões de curso e de colegiado para 

outro dia da semana, que não às quintas-feiras. Todos os presentes disseram 
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que o dia das reuniões não deve ser alterado, pois os professores do Campus 

São Paulo, em sua maioria, não têm aulas às quintas-feiras no período 

vespertino. Todos acordaram em realizar as reuniões às quintas-feiras às 15 

horas e, quando não houver reuniões de DCM ou da área de Matemática, as 

reuniões serão antecipadas para às 13h15min. Os professores apontaram a 

possibilidade de haver “videoconferência” de modo a atender aqueles que não 

puderem comparecer à reunião presencialmente. b) Discussão sobre 

desligamento de discentes do programa. Foi feita uma comunicação aos 

presentes sobre a situação dos discentes Anderson Tadeu Stefinis e Edilson 

dos Reis em relação ao programa de Mestrado Profissional em Matemática 

em Rede Nacional – PROFMAT – Polo São Paulo – IFSP. Esses dois 

discentes não efetuaram matrícula em disciplinas obrigatórias para o segundo 

semestre de 2015. Consta no Art. 25 do Regulamento Interno do PROFMAT 

Polo IFSP e no Art. 93 do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do 

IFSP que o aluno será desligado do programa de mestrado se deixar de 

efetuar a matrícula no prazo estabelecido. A secretaria de pós-graduação do 

IFSP informou que, para efetuar o desligamento, é necessário encaminhar 

uma cópia da ata da reunião de colegiado confirmando o desligamento dos 

discentes. Todos os presentes disseram que os regulamentos devem ser 

cumpridos e solicitaram a inclusão dessa decisão como ponto de pauta nessa 

reunião. Quarto ponto: do desligamento de discentes. De acordo com o 

Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP (Resolução nº 158, de 

02 de dezembro de 2014), em seu Capítulo VI, Seção IV, Art. 93, o aluno será 

desligado do programa de mestrado ou doutorado e terá cancelada sua 

matrícula nas seguintes situações: I) deixar de efetuar a matrícula no prazo 

estabelecido no calendário acadêmico (...), e com o Regulamento Interno do 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT – Polo 

São Paulo – IFSP, Capítulo IV, Art. 25 que diz que o estudante será desligado 

do curso caso ocorra uma das seguintes condições: (...) b) não se inscrever, 

em cada período letivo, em pelo menos duas disciplinas ou na dissertação, 

caracterizando abandono (...). Por decisão unânime dos docentes presentes, 
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ficou estabelecido que os discentes Anderson Tadeu Stefinis e Edilson dos 

Reis deverão ser desligados do curso de Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional – PROFMAT, Polo São Paulo – IFSP, por não 

terem cumprido as regras acima descritas. Quinto ponto: Atribuição de aulas 

para o primeiro semestre de 2016. Iniciou-se o processo de atribuição de 

aulas para o primeiro semestre de 2016. Para a turma 2016, deverão ser 

atribuídas as disciplinas obrigatórias MMA11 – Números e Funções Reais e 

MMA12 – Matemática Discreta. Para a turma 2015, deverão ser atribuídas as 

disciplinas obrigatórias MMA21 – Resolução de Problemas (curso de verão) e 

MMA22 – Fundamentos de Cálculo, e as disciplinas eletivas MMA31 – Tópicos 

de História da Matemática (eletiva I) e MMA33 – Introdução à Álgebra Linear 

ou MMA43 – Cálculo Numérico (eletiva II). Como houve empate entre os 

alunos em relação às disciplinas MMA33 e MMA43, os professores presentes 

e interessados farão o desempate. O vice-coordenador Marco elencou as 

disciplinas na lousa e todos os presentes mencionaram seus interesses nas 

disciplinas elencadas. A atribuição das aulas levou também em consideração 

a manifestação prévia de interesse em algumas disciplinas dos professores 

que, justificadamente, não puderam comparecer à reunião. Ficou decidido 

entre os presentes que os professores que lecionarão no primeiro semestre de 

2016 a disciplina MMA11 serão os professores Carlos e Patrícia, a disciplina 

MMA12 serão os professores Amari e César, a disciplina MMA21 serão os 

professores Luciano e Mônica, a disciplina MMA22 serão os professores 

Flávia e Marco, a disciplina MMA31 os professores Henrique e Rogério e a 

disciplina MMA33 os professores César e Samuel. Em seguida, fez- se a 

escolha do horário das disciplinas, com exceção da disciplina que será 

ministrada durante o verão (MMA21). Ficou então decidido que as disciplinas 

MMA11, MMA31 e MMA33 ocorrerão na sexta-feira no período vespertino, e 

as disciplinas MMA12 e MMA22 ocorrerão no sábado no período matutino. 

Sem mais a tratar, eu, Flávia Milo dos Santos, lavrei a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, deverá ser assinada por todos os presentes acima 

nominados. 
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Mônica Helena Ribeiro Luiz  ________________________________________ 
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