SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL - ICENP

ATA 002/2018 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL - ICENP – aos dezenove dias
do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas e dez minutos, na sala duzentos e
dois do bloco B – campus Pontal, foi realizada a segunda reunião extraordinária do
Conselho do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal - CONICENP, sob a
presidência da professora Rosana Maria Nascimento de Assunção, ausência justificada da
professora Cristiane Coppe de Oliveira e presença dos seguintes membros do CONICENP
para deliberação da pauta enviada anexa à convocação: Alisson Rafael Aguiar Barbosa,
André Luis Martins Tomaz Silva, Hugo de Souza Rodrigues, João Batista Guimarães,
Katia Gomes Facure Giaretta, Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira e Milton Antônio Auth.
A presidente do Conselho abriu a reunião agradecendo a presença de todos, registrando
que não houve solicitação de comunicados e informando sobre os desdobramentos da
reunião de transição ocorrida na manhã do dia 19/06 com a presença da técnica Biliane,
que apresentou algumas demandas de espaços de utilização comum como salas de aula,
pedindo atenção a situação dos estágios supervisionados onde está havendo reserva de
espaço físico para as aulas de carga horária prática. Foi solicitado que houvesse atenção
especial para que fosse possibilitada a otimização do uso desses espaços, ressaltou a alta
demanda nos turnos da manhã e noite e solicitou o auxílio das unidades acadêmicas. Foi
apontado pelo docente Marcelo que foi solicitado à prefeitura espaço para que pudesse
acomodar os laboratórios de matemática e engenharia de produção em salas distintas, que
hoje compartilham uma única sala e que houve tentativa de resolução da situação antes do
desmembramento, mas que não se concretizou. Ponderou que há subutilização dos espaços
por falta de adequação e relacionou a situação ao pedido da servidora de otimização dos
espaços. Foi ponderado que haveria consulta sobre a situação para trazer informações
atualizadas na próxima reunião. Na sequência passou-se à ordem do dia: 1.1 Apreciação e
aprovação da ata da 1ª reunião extraordinária do CONICENP – A ata foi colocada em
apreciação, dispensando a leitura uma vez que o arquivo fora enviado anteriormente por
correspondência eletrônica. Não houve registro de discordância ou solicitações de ajustes.
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Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 1.2 Apreciação e deliberação da
proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Matemática –
Licenciatura do ICENP-UFU. Requerente: Coordenação Curso de Matemática.
Relator: Prof. Dr. Hugo de Souza Rodrigues – A presidente fez a leitura do ponto e
passou a palavra ao relator, que apresentou o processo 002/2018, pediu licença para não ler
a toda a composição do processo, dada a extensão do número de documentos, e, a
solicitação foi acolhida pelos conselheiros. Seguindo, passou a leitura da análise do
parecer, com ênfase no quadro comparativo entre a versão anterior do projeto e a versão
proposta em apreciação. Destacou que a proposta contempla duas situações para a carga
horária total do curso, a depender do calendário acadêmico da Universidade, apresentando
carga horária total de 3440 horas para 18 semanas e 3260 horas para 17 semanas. O
conselheiro Milton indagou se estava sendo considerado hora/aula ou hora/relógio. Foi
ponderado pelo conselheiro Marcelo que o MEC considera hora relógio. Em função das
colocações discutiu-se brevemente sobre a hora efetiva de aula e apontou-se que em 17
semanas a carga horária total de 60 horas de uma disciplina não é integralizada. Foi
ponderado que há a possibilidade de uma diligência por parte da Divisão de Projetos
Pedagógicos. Foi destacada na apresentação do fluxo a forma de cálculo dos núcleos, o
atendimento a toda a legislação específica, a conferência sobre a questão do percentual de
extensão. Concluiu apresentando o parecer favorável à proposta de reformulação do
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Matemática – Licenciatura do ICENPUFU. Em apreciação, não houve registro de contribuições ou dúvidas concernentes a
apresentação ou ao parecer. Em deliberação, o parecer foi votado e aprovado por
unanimidade com 8 votos favoráveis. O docente Marcelo solicitou a palavra e agradeceu
ao relator, professor Hugo, pela disponibilidade diante do tempo exíguo e dificuldades nas
revisões para atender a todas as normativas. Foi seguido pelo professor Alisson,
coordenador do curso de Matemática que também manifestou agradecimentos ao relator.
Na sequência, passou-se ao próximo ponto de pauta. 1.3 Apreciação e deliberação da
proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Matemática –
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Bacharelado do ICENP-UFU. Requerente: Coordenação Curso de Matemática.
Relator: Prof. Dr. Hugo de Souza Rodrigues – A presidente procedeu a leitura do ponto
e passou a palavra ao relator. O relator apresentou o ponto de pauta, Processo 003/2018,
pediu licença para não ler toda a composição do processo dada a extensão do número de
documentos, e, a solicitação foi acolhida pelos conselheiros. Seguindo, passou a leitura da
análise do parecer, com ênfase no quadro comparativo entre a versão anterior do projeto e
a versão proposta em apreciação, fluxo curricular, resumo dos fluxos por núcleo, política
de transição de currículo, o atendimento à toda a legislação e normativa interna da UFU.
Concluiu apresentando o parecer favorável à proposta de reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Matemática – Bacharelado do ICENP-UFU. Em
apreciação, não houve registro de contribuições ou dúvidas concernentes a apresentação ou
ao parecer. Em deliberação, o parecer foi votado e aprovado por unanimidade com 8 votos
favoráveis. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos os presentes assinada.
Alisson Rafael Aguiar Barbosa _______________________________________________
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