
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA. 
CAMPUS CAJAZEIRAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
  

 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze e vinte minutos, reuniram-

se, no Laboratório de Matemática do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba -

campus Cajazeiras, os membros do colegiado do curso superior de licenciatura em matemática e 

Alan Carlos com as seguintes pautas: processos de cancelamento/jubilamento (quatro casos), 

eleição do colegiado (vaga do aluno da licenciatura), convidar algum professor para ocupar a 

vaga da professora Antônia Edivaneide, para ocupar vaga disponibilizada para professor de outra 

área. A reunião foi conduzida pela professora, coordenadora, Kíssia Carvalho que iniciou a 

reunião apresentando os processos dos alunos e demais assuntos pertinentes. O processo de 

Romário de Araújo Brito (protocolado sob o número 23324.001907.2017-21), que trata sobre a 

permanência no curso, teve parecer favorável pelo colegiado, pois falta, apenas, o Trabalho de 

Conclusão de Curso que será orientado pelo professor Leonardo Ferreira, com a condição de 

finalizá-lo neste semestre, o aluno assinou um termo de compromisso no qual reconhece que, 

caso não seja atendida a condição, será desligado do curso. O processo de Jucian José de Souza 

(protocolado sob o número 23324.001966.2017-63), que trata sobre a permanência no curso, 

teve parecer favorável pelo colegiado, falta integralizar quatro disciplinas e o TCC, que será 

orientado pela professora Adriana Mary Azevedo, foi decidido que ele terá um prazo de dois 

semestres para conclusão do curso senão será desligado do curso, ele assinou um termo de 

compromisso reconhecendo a condição imposta. O processo de Francisco Junior Pereira Vieira 

(protocolado sob o número 23324.001975.2017-54), que trata sobre a permanência no curso, 

teve parecer favorável pelo colegiado, pois o sistema permitiu que ele efetuasse a matrícula 

mesmo possuindo requisitos para o cancelamento de matrícula. Os processo de Marciano 

Damassena Pereira, permanência no curso (protocolado sob o número 23324.001989.2017-78) e 

cancelamento de matrícula (protocolado sob o número 23324.001997.2017-14), não precisou de 

parecer do colegiado, pois o aluno decidiu cancelar a matrícula, portanto, foi desligado do curso. 

A eleição para ocupação da  vaga no colegiado, cota discente, será realizada após o IV ECMAT. 

Será em forma de chapa (titular e suplente) com no mínimo uma chapa inscrita. Para participar, 

os alunos interessados devem estar cursando entre o 2º e o 7º semestre do curso de licenciatura 

em Matemática. Para a vaga da cota de professores sem ser da área de matemática, foi decidido, 

pelos presentes, que será convidado o professor Francisco Lopes Lavor Neto. 

 

Alan Carlos da Silva Ferreira______________________________________________________ 

Antônia Edivaneide de Sousa Gonzaga______________________________________________ 

Baldoino Sonildo da Nóbrega_____________________________________________________  

Carlos Lisboa Duarte____________________________________________________________ 

Gilvandro Vieira da Silva_________________________________________________________ 

José Ivelton Siqueira Lustosa______________________________________________________  

Kíssia Carvalho________________________________________________________________ 

Leonardo Ferreira Soares________________________________________________________  

Reginaldo Amaral Cordeiro Junior_________________________________________________  
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