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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas, 

na sala 352 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IFSP) – Campus São Paulo, reuniram-se para reunião ordinária do 

Colegiado os membros docentes Amari Goulart, Armando Traldi Junior, Flávia 

Milo dos Santos (coordenadora acadêmica institucional), Henrique Marins de 

Carvalho, Marco Aurélio Granero Santos, Patrícia Andrea Paladino, Rogério 

Ferreira da Fonseca e Samuel Francisco e a servidora Elaine Cristina Ruiz 

Santos. Justificaram a ausência os professores Carlos Correa Filho, Cesar 

Adriano Batista e Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni. A pauta da 

reunião era composta por cinco pontos de informes/discussão. Primeiro 

ponto: Credenciamento de novos docentes. Foi aprovada a abertura de 

edital para credenciamento de novos docentes para atuar no PROFMAT, Polo 

IFSP. As inscrições ocorrerão de 20/06 a 22/06 e a homologação das 

inscrições pelo Colegiado do curso ocorrerá em reunião de 23/06/2016, para 

posterior envio e homologação da SBM. Segundo ponto: Vinculação dos 

cursos e programas de Pós-Graduação à DPE. A coordenadora informou 

que a vinculação e subordinação dos cursos de Pós-Graduação à DPE ou aos 

Departamentos estão sendo discutidas no Campus e a Estrutura 

Organizacional será decidida pelo CONCAM. A professora Mariana, da 

Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (DPE), foi convidada para 

apresentar alguns esclarecimentos sobre essa discussão. Justificadamente, 

não compareceu à reunião e, portanto, será convidada para a próxima. 

Terceiro ponto: Aproveitamento de estudos. A coordenação recebeu um 

pedido de aproveitamento de estudos de um aluno da turma 2016, que cursou 

duas disciplinas no PROFMAT, Polo Unicamp. O solicitante cursou as 

disciplinas como aluno especial e, por essa razão, esse aproveitamento não 

consta no Sistema de Controle Acadêmico (SCA) do PROFMAT. Dessa forma, 

caso o Colegiado aprove o pedido, no sistema do IFSP o aluno estará 

aprovado nessas disciplinas com aproveitamento de estudos e no sistema do 
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PROFMAT ele estará aprovado, sem aproveitamento de estudos. A 

coordenadora entrará em contato com a secretaria nacional do PROFMAT 

para esclarecer essa situação e na próxima reunião, o Colegiado deliberará 

sobre essa solicitação. Quarto ponto: Assuntos gerais: a) exame de 

proficiência em inglês. A comissão organizadora do exame de proficiência 

em inglês do 1º semestre de 2016, a saber, professores Patrícia, Rogério e 

Samuel, informaram que 20 alunos realizaram a prova em 03/06/2016. A 

divulgação do resultado será realizada até 18/06/2016. b) exame nacional de 

qualificação. A coordenadora informou que 7 alunos da turma 2015 realizarão 

o Exame Nacional de Qualificação em 02/07/2016. c) solicitação de 

trancamento do curso. Um dos alunos da turma 2016 questionou sobre a 

possibilidade de solicitar trancamento de curso. A coordenadora informou que, 

de acordo com o Art. 89 do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do 

IFSP, o aluno só poderá requerer o trancamento de matrícula após cursar no 

mínimo um semestre letivo do curso. Quinto ponto: Ações afirmativas e 

cotas nos programas de pós-graduação. A discussão iniciada na reunião de 

colegiado em 02/06/2016 sobre ações afirmativas e cotas nos programas de 

pós-graduação, em atendimento à Portaria Normativa nº 13 de 11/05/2016 do 

Ministério da Educação foi retomada. Na reunião de colegiado anterior, 

discutiu-se um acréscimo de pontuação nas notas finais para os candidatos 

negros, indígenas ou deficientes. A servidora Cristina informou que alguns 

programas de Pós-Graduação da UNB e da UFRJ, por exemplo, há 20% de 

reserva de vagas para candidatos negros e também um número de vagas 

reservadas para indígenas. O professor Rogério propôs uma reserva de 20% 

das vagas para candidatos negros, indígenas e deficientes no PROFMAT, 

Polo IFSP. Após ampla discussão, foi aprovado por unanimidade, que o 

Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

(PROFMAT) no Polo IFSP, reservará 20% (vinte por cento) do total das vagas 

para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e deficientes. Decidiu-se 

também que esses candidatos concorrerão concomitantemente às vagas 

reservadas e as vagas destinadas à ampla concorrência. Os candidatos 
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aprovados dentro do número de vagas para ampla concorrência não serão 

computados nas vagas reservadas. Na ausência de solicitação para concorrer 

à reserva de vagas para candidatos negros, indígenas ou deficientes, as 

vagas reservadas serão preenchidas pelos candidatos classificados para 

ampla concorrência. A discussão sobre cotas para docentes da rede pública 

será retomada em uma próxima reunião. 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. 

Amari Goulart  __________________________________________________ 

Armando Traldi Junior   ____________________________________________ 

Elaine Cristina Ruiz Santos ________________________________________ 

Flávia Milo dos Santos  ____________________________________________ 

Henrique Marins de Carvalho   ______________________________________ 

Marco Aurélio Granero Santos  _____________________________________ 

Patrícia Andrea Paladino  __________________________________________ 

Rogério Ferreira da Fonseca  _______________________________________

Samuel Francisco   _______________________________________________ 


