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118ª Reunião Ordinária da CoC- LCN 
Realizada em 07/11/2018 

 

Ordem do Dia.  

 

1 - Reorganização grade curricular. Discussão e deliberação: Proposta um, disciplina de cálculo com seis 

créditos e proposta dois, criação de disciplina de Matemática básica (pré-cálculo) com dois créditos. Após 

realizada ampla discussão, a votação arrojou o seguinte resultado: sem manifestações, a favor ou contra, para 

a primeira proposta, e quatro votos a favor e uma abstenção para segunda proposta. A nova grade foi 

aprovada por unanimidade. 

 

2 - Apresentação Bancas de Trabalho Final. Análise e deliberação: Indicações de banca dos trabalhos 

finais aprovadas pelos membros presentes, e no formulário de indicação de banca, apresentado pelo professor 

Paulo Sinisgalli, que está orientando o aluno Rafael Nascimento Silva em seu TF, consta a informação de três 

membros ao invés de cinco. Após regularização deste item conforme regulamento, a indicação da banca será 

aprovada ad referendum. Demais indicações foram aprovadas pelos membros presentes. 

 

3 - Cronograma eleição membros. Discussão e deliberação. O calendário de eleição foi deliberado e 

aprovado como segue: período de inscrição, do dia 12 até o dia 23 de novembro, divulgação dos inscritos dia 

26 do mesmo mês, e a eleição ocorrerá no dia seguinte, 27 de novembro, das 00h01 até 23h59. A divulgação 

do resultado será no dia 28 de novembro. 

 

4 - Eleição coordenação. Discussão e deliberação. É definida a data de 29 de novembro para os membros 

titulares interessados nessa candidatura se manifestarem por e-mail, e se houver mais que um interessado, no 

dia 04 de dezembro será feita consulta aos demais docentes também por e-mail. A eleição será homologada 

em CoC extra, no mês de dezembro, com data a ser definida. Aprovado por todos os membros 

 

5 - Prova de transferência graduados 2019. Apresentação e deliberação. Os professores Luis Andrioli e 

Miriam Sannomiya colaborarão neste processo do curso de LCN, da aplicação de prova, correção e entrevista, 

a serem realizadas entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2019. 

 

6. Formulário de avaliação docente. Apresentação, análise e discussão. Após discussão, foi deliberado e 

aprovado por todos os membros presentes, que o envio de sugestões e críticas pelos docentes acerca deste 

instrumento de avaliação será realizado via e-mail até o dia 21/11, para posterior encaminhamento e 

apresentação em próxima reunião da CG. 


