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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, 1 

reuniram-se no LEMA da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na Rua João Pessoa, 2 

2750, sob a presidência do chefe do Departamento, o Prof. Rafael dos Reis Abreu, os 3 

membros do Departamento de Matemática, atendendo a convocação anteriormente feita, 4 

com a presença dos seguintes professores: André Vanderlinde da Silva, Bruno Tadeu 5 

Costa, Eleomar Cardoso Júnior, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Felipe Vieira, Jorge 6 

Luiz Deolindo Silva, Louise Reips, Maicon José Benvenutti, Márcio de Jesus Soares, 7 

Naiara Vergian de Paulo Costa, Rafael Aleixo de Carvalho, Renan Gambale Romano e 8 

Roger Behling. Não compareceram e justificaram suas ausências os professores: 9 

Cláudio Loesch, Francis Felix Cordova Puma, João Luiz Martins e Luiz Rafael dos 10 

Santos.  Item 1: Apreciação da ata da 12ª reunião; Em votação, a ata foi aprovada por 11 

unanimidade. Item 2: Oferta especial de disciplinas no período de 14/01/2019 a 12 

01/03/2019; o Prof. Rafael Abreu esclareceu que o departamento de Engenharias propôs 13 

a abertura de turmas especiais para aulas nos meses de janeiro e fevereiro, passou as 14 

demandas para as disciplinas de Cálculo e Geometria Analítica e Álgebra Linear e 15 

mencionou que, caso aprovada, seria ofertada somente uma das disciplinas; disse que a 16 

Direção considera inviável a abertura da turma especial sem a manutenção dos dois 17 

professores substitutos. Em discussão, o Prof. Márcio questionou se tem a 18 

disponibilidade do Auditório para essas datas, sendo respondido pela chefia que não se 19 

tem essa informação. O Prof. Felipe Fidalgo questionou se essa carga horária do 20 

substituto abatida pela turma de verão seria absorvida pelos outros docentes. O Prof. 21 

Rafael Abreu respondeu que não. O Prof. Felipe Vieira ressaltou que já foi aberta uma 22 

turma especial e, mesmo havendo muitos interessados inicialmente, só quatro 23 

efetivamente frequentaram as aulas. O Prof. André ressaltou que a demanda passada 24 

pelos coordenadores é de 150 alunos para Cálculo I. O Prof. Márcio propôs que a 25 

disciplina ofertada em turma especial não seja ofertada no primeiro semestre letivo de 26 

2019 por meio de turma extra. O Prof. Felipe Fidalgo opinou que o problema talvez seja 27 

mais profundo, pois envolve o desinteresse dos alunos. O Prof. Márcio argumentou 28 

contra a abertura de turmas especiais, principalmente se for ministrada por um professor 29 

substituto; disse que, caso a abertura da turma fosse aprovada, ele poderia ministrar 30 

essas aulas. O Prof. Felipe Vieira também mencionou que a proposta não foi feita de 31 

forma correta, pois os alunos já comentavam sobre as turmas especiais antes da abertura 32 

desta ter sido deliberada em reunião de Departamento; ademais, não acredita que fará 33 

diferença, pois as reprovações ocorrerão na mesma proporção; opinou ainda que seria 34 

necessário um segundo professor substituto mesmo que não se oferte a turma especial; 35 



ressaltou que é contra abrir turmas especiais e turmas extras para a demanda retida; no 36 

segundo caso, ofertar a disciplina somente se o Departamento tiver dois professores 37 

substitutos. O Prof. Felipe Fidalgo sugeriu que seja feito um nivelamento assim que o 38 

aluno fosse aprovado e contratasse um professor para isso. O Prof. Renan também se 39 

posicionou contra a turma especial e sugeriu que eventuais turmas extras sejam abertas 40 

somente durante o semestre. O Prof. André ressaltou que essa demanda não deve ficar 41 

sem uma resposta do Departamento; questionou a postura de criticar o trabalho do 42 

professor substituto publicamente, considerando que o próprio Departamento se 43 

ofendeu após a situação com o NuPe. O Prof. Márcio se desculpou pela fala sobre o 44 

professor substituto e mencionou que não era a intenção. O Prof. Felipe Fidalgo deu 45 

encaminhamento de condicionar a abertura de turma especial à vinda de mais um 46 

professor substituto, para um ano, para ministrar Cálculo I para a turma especial e para 47 

uma turma extra de Cálculo no primeiro semestre de 2019 e Geometria Analítica para 48 

uma turma extra também. A Prof.ª Louise sugeriu que não se abra nenhuma turma extra 49 

sem contrapartida dos cursos de Engenharias. Após discussões, em votação, o 50 

encaminhamento dos Professores Felipe Fidalgo e Felipe Vieira foi aprovado por 51 

maioria. Item 3: Informes. O Prof. Felipe Fidalgo convidou os demais a incentivarem 52 

os alunos a enviarem trabalhos para o EMAP. O Prof. Roger informou que recebeu uma 53 

proposta de trabalho na Fundação Getúlio Vargas. A reunião foi encerrada às 15h56min. 54 

Nada mais havendo a constar eu, Paula Monnerat Castro Gomes, na qualidade de 55 

Secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e pelos 56 

membros presentes do Departamento de Matemática.  57 
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