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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniram-se 1 

na sala A104 da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na Rua João Pessoa, 2750, sob 2 

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

Departamento de Matemática, atendendo a convocação anteriormente feita, com a 4 

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

Cláudio Loesch, Eleomar Cardoso Júnior, Felipe Vieira, Jorge Luiz Deolindo Silva, 6 

Louise Reips, Luiz Rafael dos Santos, 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: Felipe 9 

Delfini Caetano Fidalgo, Francis Felix Cordova Puma e João Luiz Martins.  O Prof. 10 

Rafael Abreu iniciou a reunião, passando para o primeiro item da pauta. Item 1: 11 

Apreciação de atas da 13ª, 14ª e 15ª reunião; o Prof. Rafael Abreu informou que 12 

como não houve solicitações prévias de alteração das atas, elas foram colocadas em 13 

votação em bloco e aprovadas por unanimidade. Item 2: Proposta de calendário para 14 

reuniões ordinárias do primeiro semestre de 2019: Datas sugeridas: 10 de abril, 08 15 

de maio, 12 de junho e 03 de julho; o Prof. Rafael Abreu leu as datas propostas para 16 

as reuniões e informou que alterou as reuniões para às quartas-feiras neste semestre para 17 

que sejam realizadas em um dia em que a maioria dos professores tenham aula. Foi 18 

sugerido como horário entre 13h e 13h30min. O calendário foi colocado em votação e 19 

aprovado por unanimidade. Item 3: Procedimentos para finalização de projetos de 20 

extensão; Solicitante: Prof. Dr. Rafael Aleixo de Carvalho; O Prof. Rafael Abreu 21 

passou a palavra para o Prof. Rafael Aleixo, que explicou que por não ter um regimento 22 

definido, criou um check list para os projetos de extensão. O check list foi projetado 23 

para que os membros do colegiado o visualizassem e o Prof. Rafael Aleixo explicou que 24 

o objetivo do mesmo é documentar todo o projeto. O Prof. André sugeriu que seja 25 

acrescentado ao check list um 4º item onde esteja documentado quais os impactos das 26 

ações para o curso de Licenciatura em Matemática. Foi feito o encaminhamento para 27 

excluir o 3º item do check list e incluir a questão proposta pelo Prof. André. O 28 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Item 4: Homologação da indicação 29 

do Coordenador de Extensão do MAT/CBLU; Indicação: Prof. Dr. Rafael Aleixo 30 

de Carvalho; O Prof. Rafael Abreu informou que já havia conversado anteriormente 31 

com o Prof. Rafael Aleixo e que este concordou em continuar  na função de 32 

coordenador de extensão do departamento. Portanto, foi aprovada ad referendum a 33 

renovação de sua portaria pelo período de mais um ano. Sem discussões, foi 34 

homologada a aprovação por unanimidade. Item 5: Estratégias curriculares para as 35 



disciplinas de Cálculo e Pré-Cálculo do Centro de Blumenau; O Prof. Rafael Abreu 36 

informou que no ano passado houve uma palestra com professor do Departamento de 37 

Matemática do CFM sobre as estratégias curriculares utilizadas por eles e disse também 38 

que o MAT/CBLU deve agora manifestar seu posicionamento sobre a mudança das 39 

disciplinas ofertadas; questionou se o MAT/CBLU deve decidir por copiar o modelo 40 

adotado pelo Departamento de Matemática do CFM ou compor uma comissão com o 41 

coordenador de ensino que faça um estudo sobre a questão e apresente um documento 42 

na reunião do mês de maio. O Prof. Luiz Rafael sugeriu que além do coordenador de 43 

ensino, Prof. Maicon, os professores que estão nos colegiados dos cursos também 44 

devem compor esta comissão. O Prof. Márcio se dispôs a participar, ressaltando que 45 

deve ser considerado que a estrutura e a quantidade de alunos são diferentes do campus 46 

de Florianópolis e que também deve se pensar na modificação de ementas entre os 47 

cursos ofertados, para padronização; sugeriu que seja feito um relatório que não analise 48 

apenas o Pré-Calculo, mas que seja apresentada uma solução para o represamento nas 49 

disciplinas. O Prof. Renan também se dispôs a participar da comissão. Foi colocada em 50 

votação a composição da comissão pelos professores Renan, Roger, Luiz Rafael, 51 

Maicon e Márcio, sendo esta aprovada por unanimidade. Item 6: Escolha e 52 

homologação do Coordenador de Pesquisa do MAT/CBLU; O Prof. Rafael Abreu 53 

informou que a portaria da prof.ª Naiara venceu e que ela não tem interesse em renovar; 54 

ressaltou que esta colaborou bastante, mas que não tem interesse em continuar nesta 55 

função e por isso o departamento deve escolher um novo representante; reiterou que o 56 

Prof. Francis tem interesse na função, quando retornar de seu afastamento a partir de 57 

agosto, e que caso alguém queira, pode assumir a função somente durante este período. 58 

O prof. Rafael Abreu colocou o tema em discussão e como não houve manifestação de 59 

interessados, comunicou que deixará aberto o prazo de uma semana para alguém se 60 

indicar por e-mail. Passado este prazo sem manifestações, fará ele mesmo a indicação e 61 

incluirá a homologação como item de pauta da próxima reunião. Informes gerais: O 62 

prof. Rafael Abreu passou a palavra para o prof. Felipe Vieira. Este aproveitou a 63 

oportunidade para agradecer a conquista da sala disponibilizada para o projeto das 64 

Olimpíadas de Matemática, mencionando a chefia do departamento, a coordenação de 65 

curso, a direção do campus e a coordenação do LEMA, além dos técnicos-66 

administrativos Marcel, Eduardo e Fabian.  O Prof. Maicon informou que assim que 67 

tiver os dados sobre as turmas de verão, irá repassar aos membros do colegiado via e-68 

mail; comunicou também que duas disciplinas foram canceladas, pois só havia um 69 

aluno matriculado em cada uma delas. A reunião foi encerrada às 10h43min. Nada mais 70 

havendo a constar eu, Adriana Bertolini, na qualidade de Secretária, lavrei a presente 71 

ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes do 72 

Departamento de Matemática.  73 
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