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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 

quatorze horas, na sala 308 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, 

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

dos Santos (coordenadora acadêmica institucional), Henrique Marins de 

Carvalho, Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni, Marco Aurélio Granero 

Santos, Patrícia Andrea Paladino, Rogério Ferreira da Fonseca e Samuel 

Francisco e a discente Gabriela Rodrigues Bacelar. Justificaram a ausência os 

professores Amari Goulart, Graziela Marchi Tiago e Paulo Roberto Barbosa. A 

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

Primeiro ponto: Avaliação final para os alunos reprovados em MMA13 e 

MMA14. De acordo com o calendário nacional do PROFMAT, os alunos que 

não obtiveram êxito nas disciplinas MMA13 e MMA14 no 2º semestre de 2015, 

têm direito à realização de uma avaliação final (AVF), que será oferecida em 

20/05/2016. Caso os alunos sejam aprovados na AVF, estarão habilitados 

para o ENQ 2016.2. Ainda de acordo com a coordenação nacional do 

PROFMAT, os alunos que desejarem fazer a AVF deverão se matricular 

novamente na disciplina e esta não precisa ser oferecida na forma presencial. 

Conforme Art. 71 do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFSP, 

poderá ser oferecido regime ou classe especial aos alunos reprovados, na 

hipótese de não oferecimento da disciplina ou de outra que seja considerada 

equivalente no semestre subsequente. Ficou decidido que as disciplinas serão 

oferecidas na forma online, sob tutoria de docentes do programa. O professor 

Henrique Marins de Carvalho será o tutor da disciplina MMA13 e o professor 

César Adriano Batista será o tutor da disciplina MMA14, pois esses docentes 

ministraram essas disciplinas no 2º semestre de 2015. Essas atividades serão 

consideradas como complementação da carga horária nos planos individuais 

de trabalho (PIT) dos professores. Segundo ponto: Alterações no Regimento 

Interno do programa. Foi informado aos presentes da necessidade de atualizar 
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o regimento interno, devido às novas normas nacionais. Serão marcadas 

reuniões de colegiado para atender a essa demanda. Terceiro ponto: 

Critérios de desempate de Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT 2016 

(ENA 2016). De acordo com o Edital nº 07, de 30 de novembro de 2015, do 

Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT 2016, os critérios de desempate 

serão definidos por cada Instituição Associada, em consonância com suas 

normas e regimentos. No entanto, o Regulamento da Pós-Graduação Stricto 

Sensu do IFSP e o Regimento Interno do PROFMAT, Polo IFSP, não definem 

esses critérios. A coordenadora informou a necessidade da normatização pelo 

programa desses critérios para o ENA 2016. Foi decidido entre os presentes 

que em caso de empate nas notas totais no ENA 2016, o desempate será 

feito, para fins de classificação, considerando sucessivamente os candidatos 

com: a) maior idade; b) tempo de serviço como professor na educação básica. 

Quarto ponto: Exame de proficiência. A coordenadora solicitou docentes para 

composição da comissão que organizará o exame de proficiência do 

1º semestre de 2016. Foi informado que a comissão organizadora do exame 

no 2º semestre de 2015 foi composta pelos docentes Flávia, Mariana e Marco, 

e que seria importante haver um revezamento entre todos os docentes do 

programa. O exame de proficiência ocorreria no início de maio, mas a discente 

Gabriela sugeriu o exame para o final de maio, após a realização das 

avaliações finais de MMA13 e MMA14, o que foi aceito por todos. Ficou 

decidido que a comissão organizadora do exame de proficiência do 

1º semestre de 2016 será composta pelos docentes Patrícia, Rogério e 

Samuel. Quinto ponto: Aplicação do ENA 2016. A coordenadora informou 

que 12 (doze) professores do programa serão fiscais do ENA, a ser realizado 

em 27/02/2016. A saber, Amari, Armando Traldi, César, Flávia, Henrique, 

Luciano, Mariana, Marco, Mônica, Patrícia, Rogério e Samuel. Ficou resolvido 

que os fiscais deverão chegar ao IFSP às 11 horas para organização e 

preparação das salas para aplicação do exame. A coordenadora informou 

sobre as solicitações de atendimento especial para o exame. A coordenadora 

solicitou que todos os fiscais leiam atentamente o Manual do Fiscal de Prova, 

que já havia sido enviado por e-mail, e verifiquem na lista de candidatos 
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inscritos no ENA se há conflitos de interesse. Sexto ponto: Assuntos gerais: 

a) Exame Nacional de Qualificação (ENQ 2016.1). A coordenadora informou 

que dos 18 discentes da turma 2015, 14 estão habilitados e inscritos no 

ENQ 2016.1. b) Coleta 2015 – Plataforma Sucupira da Capes. A coordenadora 

informou que irá solicitar algumas informações aos docentes para inserção de 

dados na Plataforma Sucupira da Capes, devido ao Coleta 2015. c) Processo 

de compra de livros do PROFMAT para a biblioteca. O vice-coordenador 

Marco informou sobre o cancelamento do processo de compras de livros da 

Coleção PROFMAT para a biblioteca do IFSP, iniciado em 2015. Ficou 

decidido pedir esclarecimentos sobre tal processo e iniciar a abertura de um 

novo processo de compra de livros. Não havendo mais tempo para a devida 

discussão do último ponto de pauta (orientação das dissertações) a reunião foi 

encerrada e, eu, Flávia Milo dos Santos, lavrei a presente ata que, depois de 

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

nominados. 

Armando Traldi Junior   ____________________________________________ 

Carlos Correa Filho   ______________________________________________ 

César Adriano Batista   ____________________________________________ 

Flávia Milo dos Santos  ____________________________________________ 

Gabriela Rodrigues Bacelar ________________________________________ 

Henrique Marins de Carvalho   ______________________________________ 

Marco Aurélio Granero Santos  _____________________________________ 

Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni  _____________________________ 

Patrícia Andrea Paladino  __________________________________________ 

Rogério Ferreira da Fonseca  _______________________________________ 

Samuel Francisco   _______________________________________________ 


