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114ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 02/05/2018 

 

Ordem do Dia.  

1 – Alterações curriculares: A professora Verónica comenta sobre alto índice de pedidos de reativação de 

matrícula, devido a atrasos de disciplinas de matemática, e enfatiza que o perfil da disciplina de pré-calculo 

deve estar voltado à revisão de conteúdos do ensino médio, e não à complexidade do cálculo/matemática, 

característica de cursos básicos universitários. O professor Antônio Calixto comenta que está montando junto 

com a professora Rosana Vargas, uma disciplina de pré-cálculo com conceitos de matemática de ensino médio 

com a maturidade do cálculo do ensino superior. A professora Verónica sugere que o professor Antônio Calixto 

encaminhe o projeto ao grupo de trabalho, para ser discutido na próxima reunião e as alterações necessárias 

serem encaminhadas dentro do prazo à CG. A professora Verónica solicita que na próxima reunião, o grupo de 

trabalho apresente proposta concreta para a alteração de grade.  

2 – Atribuição didática 2015, 2016 e 2017: Professora Verónica fala sobre envio pela CG dos arquivos 

contendo as atribuições didáticas de 2015, 2016 e 2017, com o intuito de futuramente publicar de forma 

unificada no site da EACH, estas informações sobre a carga horária docente. Ela informa que este trabalho 

está sendo desenvolvido pela CG em conjunto com a CPG, sendo uma forma de dar transparência às 

atribuições didáticas dos docentes da instituição. A professora Verónica pede à secretaria do curso para 

lembrar os docentes que não se manifestaram sobre a revisão das planilhas, e a funcionária Ana que 

secretaria esta reunião responde que já o fez, mas que lembrará novamente.  

3 - Requerimentos para matrícula TF 2018: a professora Verónica reapresenta os projetos que estavam 

pendentes de assinatura da folha de rosto do projeto, e conforme conferência pela secretaria e apresentação 

em CoC, as inscrições foram aprovadas pelos presentes.  

4 - Semana de LCN 2018: A professora Verónica passa a palavra aos alunos do diretório acadêmico e 

esclarece que não haverá verba para este tipo de evento este ano. A aluna Samira apresenta as versões de 

03, 04 e 05 dias do cronograma da 6ª Semana de LCN. A aluna Samira declara que foi definida a segunda 

semana de setembro para realização do evento. Deliberado a escolha do cronograma com 03 dias de 

atividades, por todos os membros presentes. A aluna Samira finaliza convidando aos presentes a participar da 

Comissão Científica, a fim de realizar o recebimento dos trabalhos e dar devolutiva das analises. 


