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115ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 06/06/2018 

 

Ordem do Dia.  

1 - Ementa da disciplina de pré-cálculo. Discussão e deliberação: A professora Verónica recorda aos 

membros que na CoC anterior ela havia proposto de criar uma disciplina introdutória ao cálculo, como forma de 

suprir as deficiências do ensino fundamental e médio, relacionadas às dificuldades no acompanhamento das 

disciplinas de matemática no curso. Após debate, a professora Verónica pede que este tema retorne como item 

de pauta para discussão em agosto, com apresentação de cronograma mais consistente e detalhado. Todos os 

membros presentes concordam com a inclusão deste item de pauta, na próxima reunião da CoC.  

2 - Solicitação de Inscrição Ano Sabático 2019. Análise e deliberação: Interessada: Valéria Cazetta. 

Solicitação deferida. 

3 - Cronograma Viagem Didática. Discussão e deliberação: Discutida normativa referente às viagens 

didáticas e com exposição dos pontos principais, e após debate, aprovado por todos os presentes, que ao final 

do mês de junho será enviada mensagem sobre o período de realização da viagem didática da disciplina 

Seminário de Campo II aos docentes, para que estes possam organizar o cronograma de aula de acordo com 

este evento e planejar outras providências necessárias. 

4 - Disciplina optativa de graduação oferecida pelo Museu de Zoologia. Análise e deliberação: Conforme 

parecer e manifestação dos membros presentes, aprovada por unanimidade inclusão da disciplina MZC0020 – 

História dos Museus de História Natural na grade do curso. 

5 - Aprovação ad referendum da inscrição de projeto TF. Análise e Deliberação: Interessado: Marcio Alves 

Vieira. Inscrição aprovada. 

6 -  Aprovação das atas 105ª, 109ª e 110ª reunião ordinária: aprovadas por unanimidade. 

7 - Distribuição de vagas oferecidas via FUVEST e SISU para cotas: item retirado de pauta, por ter sido 

abordado nas comunicações. 

 


