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Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na 

sala D7 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 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, a discente Gabriela Rodrigues Bacelar e a 

servidora Elaine Cristina Ruiz Santos. Justificaram a ausência os professores 

Amari Goulart, Carlos Correa Filho, Cesar Adriano Batista e Mariana Pelissari 

Monteiro Aguiar Baroni. A pauta da reunião era composta por três pontos de 

informes/discussão. Primeiro ponto: Assuntos gerais: a) Exame de 

Qualificação (ENQ 2016.1). A coordenadora informou sobre o resultado final 

do Exame Nacional de Qualificação 2016.1. De um total de 14 (quatorze) 

alunos que realizaram o ENQ, 9 (nove) foram aprovados. Os 6 (seis) alunos 

que reprovaram farão o ENQ 2016.2, que será realizado em 02/07/2016. 

b) Matrícula da turma 2016. A coordenadora informou que dos candidatos 

classificados dentro do número de vagas no Exame Nacional de Acesso (ENA 

2016), 19 (dezenove) efetuaram a matrícula (Fase I) e um candidato 

remanescente foi convocado para matrícula (Fase II), conforme Edital nº 07 do 

ENA, de 30/11/2015. c) Aula inaugural para turma 2016. A coordenadora 

informou que haverá uma aula inaugural para a turma 2016 em 13/05/2016 às 

13h, para discutir a estrutura do curso e as normas acadêmicas. Todos os 

professores foram convidados para participar dessa aula. d) Participação dos 

alunos de pós-graduação na SEDCITEC e CINTEC. A Diretoria de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação solicitou a divulgação de eventos do IFSP para 

participação dos alunos da Pós-Graduação do Campus São Paulo, a saber, os 

eventos SEDCITEC (Campus São Paulo) e CINTEC (Campus Matão). e) 

Alunos que solicitarão desligamento do programa. A coordenadora informou 

que alguns alunos da turma 2015 entraram em contato com a coordenação 
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para informar que solicitarão desligamento do curso (cancelamento total da 

matrícula) por motivos pessoais. f) ENEM – XII Encontro Nacional de 

Educação Matemática. O professor Traldi divulgou o XII Encontro Nacional de 

Educação Matemática (ENEM) que será realizado em julho/2016 na 

Universidade Cruzeiro do Sul em São Paulo e comentou sobre a importância 

da participação dos alunos do PROFMAT nesse evento. g) Orientação das 

dissertações. O professor Rogério sugeriu que os professores do programa se 

reúnam para discutir algumas diretrizes para as dissertações dos alunos. 

Todos os presentes concordaram sobre a importância dessa discussão e será 

marcada uma reunião, apenas com os docentes do programa, com essa 

pauta. h) Comitê de Ética. O professor Traldi informou sobre pesquisas que 

necessitam de aprovação do Comitê de Ética e os prazos envolvidos. i) Aluno 

especial. O professor Marco comentou sobre a possibilidade de participação 

de alunos não regulares nas disciplinas. O professor Traldi comentou que 

seria interessante essa participação. Eventualmente alguns alunos do 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática tenham interesse 

em se matricular nas disciplinas do PROFMAT como alunos especiais. 

Segundo ponto: Deliberação sobre trancamento de matrícula. A discente 

Maria Eugenia Diani Vinuto solicitou trancamento de matrícula do 1º semestre 

de 2016 devido à gravidez. Tal pedido foi deferido pelos presentes. Terceiro 

ponto: Atualização do regimento interno do PROFMAT, Polo IFSP. A 

coordenadora informou aos presentes sobre a necessidade de alteração de 

alguns itens do regimento interno do programa, devido alterações realizações 

nas normas acadêmicas e no regimento nacional. De acordo com o Art. 10 do 

Regimento Nacional, o Regimento do programa na Instituição Associada deve 

conter: a) Critérios de credenciamento e descredenciamento de seus 

docentes; b) Normas e critérios de avaliação dos discentes e de 

obrigatoriedade de frequência dos discentes em cada atividade; c) Normas e 

critérios de trancamento e cancelamento da inscrição de discentes em 

disciplinas, de cancelamento da matrícula ou de desligamento do discente; 

d) Critérios de avaliação e composição das bancas examinadoras das 
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dissertações de mestrado; e) A equivalência entre carga horária e créditos das 

disciplinas; f) Critérios de reaproveitamento de crédito de disciplinas; 

g) Critérios de transferência; h) As sanções cabíveis às infrações disciplinares 

dos discentes; i) O prazo máximo para integralização do curso pelos 

discentes; j) Requisitos para obtenção do grau de mestre. Dentre esses itens, 

os critérios de credenciamento e descredenciamento de docentes e critérios 

de reaproveitamento de créditos de disciplinas necessitam ser revistos no 

regimento interno. Discutiu-se a necessidade de incluir alguns critérios para 

manutenção dos docentes no corpo permanente do programa, como ministrar 

aulas e orientar dissertações com certa periodicidade. Com relação ao 

reaproveitamento de créditos de disciplinas, discutiu-se um número máximo e 

quais disciplinas podem ser aproveitadas, além de critérios para esse 

aproveitamento. Além dessas alterações, ficou decidido também rever as 

normas do exame de proficiência no regimento interno. Atualmente, apenas é 

válida a prova que o programa elabora e outros certificados de proficiência 

não constam no regimento. Ficou decidido marcar uma nova reunião para 

retomar as discussões acerca das alterações do regimento. 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. 

Armando Traldi Junior   ____________________________________________ 

Elaine Cristina Ruiz Santos ________________________________________ 

Flávia Milo dos Santos  ____________________________________________ 

Gabriela Rodrigues Bacelar ________________________________________ 

Henrique Marins de Carvalho   ______________________________________ 

Marco Aurélio Granero Santos  _____________________________________ 

Patrícia Andrea Paladino  __________________________________________ 

Rogério Ferreira da Fonseca  _______________________________________

Samuel Francisco   _______________________________________________ 


