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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

ATA Nº 97 / 2020 - PROFMAT-CSA (13.30) 

Nº do Protocolo: 23122.008955/2020-86
São João del-Rei-MG, 06 de Julho de 2020

Ata da vigéssima segunda reunião do colegiado do PROFMAT realizada aos seis dias do mês de julho de dois mil e
vinte às catorze horas, a coordenadora pró-tempore do PROFMAT/CSA Viviane Pardini Valério, os professores Jorge
Andrés Julca Avila - membro do colegiado e José Angel Dávalos Chuquipoma - professor da disciplina MA12 -
Matemática discreta e os discentes Edelzio Lopes Junior, Felipe Júnio Santos Alves, Maria Goretti Resende Santos,
Moisés Silva Andrade, Tatiane Kelly Silveira Jaques e Valdemir Martins Filho. Reuniram-se online pelo Google Meet
(em respeito às orientações do Ministério da Saúde com relação à pandemia causada pela Covid-19). A coordenadora
pró-tempore Viviane iniciou a reunião informando que os discentes Felipe Júnio Santos Alves e Valdemir Martins
Filho já estão habilitados para o ENQ 2020.2 que acontecerá provavelmente em vinte e seis de setembro de dois mil e
vinte. Os outros quatro discentes Edelzio Lopes Junior, Maria Goretti Resende Santos, Moisés Silva Andrade e Tatiane
Kelly Silveira Jaques precisam da aprovação na disciplina MA12 - Matemática discreta para assim se habilitarem ao
próximo ENQ. Expôs aos alunos presentes sobre a solicitação já feita e encaminhada ao Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão - CONEP. O referido processo foi encaminhado e estamos aguardando a liberação do conselho para
retornar as aulas de forma remota. Foi sugerido aos alunos que se iniciem as atividades extraoficialmente e quando
houver a liberação das aulas remotas, o professor daria somente as avaliações. As aulas da disciplina terão que se
encerrar até 26 de agosto, para lançamento das notas no sistema de controle acadêmico - SCA com antecedência de um
mês da prova do ENQ. O professor Dávalos expôs de forma sucinta o cronograma da disciplina. O discente Edelzio
expôs sua opinião sobre a dificuldade em fazer o ENQ neste ano. Que preferiria fazê-lo no próximo ano. Acredita que
irá desperdiçar a primeira tentativa do ENQ. Que não tem condições de estudar no momento, uma vez que sua rotina
mudou muito. Os discentes Moisés, Tatiane e Maria Goretti acreditam ser favorável fazer a disciplina MA12 agora,
justificando que se deixar para depois, vão ficar mais apertados na questão do tempo. O professor Jorge enfatizou
sobre a forma de avaliação de forma remota e fez sugestões de experiências que está tendo. Após discussões, todos os
discentes concordaram em iniciar a disciplina neste momento. A coordenadora pró-tempore Viviane encerrou a
reunião dizendo do término de seu mandato no dia dezessete de julho de dois mil e vinte. Nada mais a tratar, eu, Kátia
Milena Mendonça, técnica-administrativa da secretaria do PROFMAT/UFSJ, lavrei a presente ata e submeto a
aprovação dos demais presentes mediante assinatura. Os discentes presentes farão a assinatura digital devido a
inviabilidade de autenticação no SIPAC.
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