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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, das dezesseis às dezessete horas no 

laboratório de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA, 

Campus Eunápolis, ocorreu a reunião 01/2014 do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Licenciatura em Matemática para tratar da seguinte pauta: 1. Discussão sobre a adequação das 

cargas horárias das disciplinas comuns aos cursos de Engenharia e Licenciatura em Matemática; 2. 

Inclusão da Disciplina Libras na Matriz Curricular do Curso de Matemática; 3. O que ocorrer. Os 

trabalhos foram iniciados com o Prof. José Neto relatando ao colegiado os fatos que motivaram a 

presente reunião. Sobre o primeiro ponto da pauta, foi esclarecido que a coordenação do Curso de 

Engenharia sugeriu que fosse estudada, dentro das duas coordenações, a possibilidade de se unificar 

as cargas horárias e as ementas das disciplinas comuns aos dois cursos, sobretudo as disciplinas da 

área de Cálculo e Geometria Analítica. O Prof. Josaphat argumentou que a ideia é boa e que isso 

possibilita maior mobilidade aos estudantes dos dois cursos, pois os alunos eventualmente 

reprovados em algumas dessas disciplinas poderiam refazê-la em qualquer um dos cursos, ainda mais 

considerando que eles funcionam em turnos diferentes. Afirmou também que isso é muito comum 

nas grandes universidades. O Prof. José Neto e a Profº Geralda pontuaram que existem conflitos no 

perfil do egresso, uma vez que um curso é na área de licenciatura e o outro é na área bacharelado. O 

Prof. José Neto lembrou também que, no caso do curso de Matemática, parte da carga horária de 

algumas disciplinas é dedicada à prática de ensino, a qual é própria da formação do licenciado e que 

esse fato tornaria tal proposta difícil de ser implementada. O Prof. Fabíolo disse que a proposta 

merece mais reflexão e que essa questão poderia ser discutida nas reuniões da comissão dedicada à 

reformulação do nosso curso de Licenciatura, sendo que tais discussões devem levar em conta o que 

for melhor para a formação dos licenciados. Com relação ao segundo ponto da pauta, foi explicado 

que não consta na matriz curricular do Curso de Licenciatura do nosso Campus a disciplina Libras. A 

Profª. Geralda chamou a atenção de que esta disciplina é obrigatória nos Cursos de Licenciatura e 

que tal situação deve ser corrigida. O Prof. Fabíolo comentou que este problema deveu-se ao fato de 

que a Instituição não tinha professor para ministrar a citada disciplina e que quando foi aberto 

processo seletivo para tal finalidade não houve candidatos inscritos e que agora com a contratação 

da Profª. Dione Lívia tal situação seria resolvida. Feitas as considerações e explicações necessárias 
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sobre este ponto, passou-se a discutir a melhor maneira e o melhor semestre para a inclusão da 

disciplina Libras na matriz curricular do referido Curso, e deliberou-se pela oferta da mesma como 

disciplina optativa em 2014.2 e como obrigatória no 7º Período (semestre), a partir de 2015.1. Tal 

solução foi encontrada após estudo da distribuição das disciplinas ao longo dos 4 anos do curso e a 

conclusão de que este é o semestre que possui menor carga horária total. No item o que ocorrer, o 

Prof. José Neto sugeriu que o NDE discutisse e deliberasse sobre estipular um tempo máximo (em 

anos) para o aproveitamento de disciplinas, isto é, estabelecer um limite máximo de tempo entre a 

data de conclusão da disciplina na instituição de origem e a solicitação de aproveitamento, discussão 

essa que foi iniciada na última reunião de colegiado e que ainda não foi concluída. Os demais 

membros do NDE se opuseram a tal proposta argumentando que essa discussão deve ser finalizada 

na reunião de colegiado, uma vez que lá ela foi iniciada.  Nada mais havendo a tratar, encerro esta 

ata que será assinada por mim e demais membros presentes à reunião. Eunápolis, cinco de junho de 

dois mil e quatorze. 
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