
ATA DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (SCLAANPs), NO ÂMBITO DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E DA ESPECIALIZAÇÃO 
EM MATEMÁTICA DO CAMPUS CAJAZEIRAS 

 
 
 

1. DADOS DA REUNIÃO: 

 

Data Hora inicial Hora final Local 

14/08/2020 15:00 16:00 Via Google Meet 

 
2. PAUTA: 

 

Item Pauta 

1 Apresentação dos diagnósticos dos Cursos de 
Especialização em Matemática e do Curso de Licenciatura 
em Matemática. 

2 Submissão dos cronogramas das ANPs dos Cursos de 
Especialização em Matemática e do Curso de Licenciatura 
em Matemática para apreciação e aprovação das suas 
respectivas comissões das ANPs. 

 
3. DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS 

 
Aos quatorze de agosto do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniram-
se os representantes das Subcomissões Local de Acompanhamento das 
Atividades Não Presenciais (SCLAANPs), formadas através das portarias 
113/2020 - GDG/DG/CZ/REITORIA/IFPB, de 10 de agosto de 2020 e portaria 
117/2020 - GDG/DG/CZ/REITORIA/IFPB, de 12 de agosto de 2020 trazendo à 
tona assuntos relacionados às atividades não presenciais, dos cursos de 
Licenciatura em Matemática e da Especialização em Matemática do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeiras,  
via Google Meet, sob mediação dos seus respectivos Presidentes Francisco 
Aureliano Vidal e Leonardo Ferreira Soares, o primeiro abriu a sessão 
repassando os pontos da pauta e iniciando a discussão como se segue. Após 
saudarem os colegas presentes virtualmente na reunião os professores 
Aureliano Vidal e Leonardo Ferreira logo apresentaram os diagnósticos dos 
cursos de Licenciatura plena em Matemática e do Curso de Especialização em 
Matemática, não hove dúvidas a respeito do assunto por parte dos 
componentes da comissão e seguiu-se a reunião com o segundo tópico da 
pauta, que tratava  sobre a aprovação do cronograma das atividades não 
presenciais, este sim, teve muita discussão a respeito principalmente a do 
curso de Especialização em Matemática cujo crograma apresentado pelo 
professor Leonardo Ferreira cujas aulas iniciavam no mês de outubro de 2020 
e encerrariam no mês de março de 2021. Os professores que ministram aulas 
no curso de Especialização e fazem parte da comissão das ANPs solicitaram 
que o cronograma Previsse apenas duas disciplinas (Trigonometria e Cálculo 
Diferencial e Integral Aplicado) no módulo II para que elas encerrassem ainda 
no ano de 2020 e a disciplina de Avaliação de Indicadores 
educacionais(ministrada pelo professor Dr. William de Souza)  que faz parte do 
mesmo módulo ficasse para iniciar no retorno das aulas em 2021 e encerrasse 
no mês de março de 2021. Após as discussões, fizemos uma votação simples 



e por unanimidade os professores votaram nessa  mudança do cronograma e 
assim foi feito. Já no curso de  Matemática não houve discordância no 
cronograma apresentado pelo professor Aureliano, porém, houve  muita 
discussão sobre os momentos síncronos que  devido as orientações técnicas 
que norteam  nossas decisões sugere que não façamos mais de  uma hora 
aula  síncrona para não prejudicar os nossos alunos devido a possíveis 
problemas  de acesso à internet. Em seguida,  surgiu a discussão a respeito da 
possibilidade de podermos autorizar as disciplinas com carga horária de 33h/a 
no curso de Licenciatura em Matemática poderem ofertar as aulas em blocos 
como se fossem módulos (sugestão da professorea Liane)  houve discordância 
por parte de alguns colegas, porém depois da turma escutar os argumentos da 
professora Liane a turma entendeu que realmete era necessário para o melhor 
aproveitamento dessas disciplinas por parte dos alunos e para ajudar os 
professores que ministram essas mesmas disciplinas de modo que não 
atrapalhasssem a disposição das outras disciplinas com cargas horárias 
maiores. No final da reunião, após a aprovação dos diagnósticos das turmas e 
dos cronogramas após ressalvas, os presidentes das comissões encerraram a 
reunião agradecendo a  contribuição de todos compónentes das comissões que 
estavam presentes na tarde do dia 14/08/20. 
 
4. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA: 

 
A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será 
considerada aprovada, caso não haja manifestação dos mesmos, após 24h do 
registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas 
nos e-mails matematica.cz@ifpb.edu.br ou matematicapos@ifpb.edu.br, 
respeitosamente, somente dentro do prazo acima. 

 
5. ATA DE PRESENÇA: 

 

Participante E-mail 
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Leonardo Ferreira Soares leonardo.ferreira@ifpb.edu.br 

Lilia Santos Gonçalves lilia.goncalves@ifpb.edu.br 

Liane Velloso Leitão liane.leitao@ifpb.edu.br 

Luciene do Carmo Santos lucienecarmo31@gmail.com 

Matheus de Oliveira Silva matheus17nss@gmail.com 

Rodiney Marcelo Braga dos Santos rodiney.santos@ifpb.edu.br 

Taciana Araújo de Souza taciana.souza@ifpb.edu.br 

Vinicius Martins Teodosio Rocha vinicius.rocha@ifpb.edu.br 

William de Souza Santos william.souza@ifpb.edu.br 

Wilza Carla Moreira Silva wilza.silva@ifpb.edu.br 

Françalles Stefano Rolim Silva Stefano.rolim@gmail.com 

 
 

 

Em: 18 de agosto de 2020. 
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