Reunião dos Coordenadores do PROFMAT-2014
Data: 27 de outubro de 2014
Horário: 14 h – 17h
Local: Auditório 3 do IMPA
Pauta
1. Informes CAPES:
- Bolsas de estudo: Discentes classificados no Exame Nacional de Acesso que sejam professores de
Matemática e estejam em exercício em sala de aula da rede pública de ensino fundamental e médio
poderão ser contemplados com bolsa de estudos da CAPES; observando o Termo de Compromisso;
- Devolução de bolsa por estudantes que não permaneceram na escola pública após conclusão do
mestrado;
- Proposição de parâmetros de fomento para os Programas de Mestrado Profissional para Qualificação
de Professores da Rede Pública de Educação Básica – PROEB;
- O PROFMAT será contabilizado no sistema MEC como um programa de mestrado para cada
Instituição Associada;
- Avaliação do PROFMAT pela CAPES.
Apresentação de Hilário Alencar;
2. Apresentação sobre os pontos importantes do Exame Nacional de Acesso (ENA) do PROFMAT.
Apresentação da Sra. Manuela Cervo (Gerente da SBM) e Sra. Roberta Gallart (Secretária do
PROFMAT);
3. Plataforma Sucupira da CAPES: inclusão dos dados, senha, atualização do Lattes, dados inseridos
(apresentação enviada pelos coordenadores regionais), avaliação do PROFMAT pela CAPES.
Apresentação de Hilário Alencar e Vanderlei Horita (Vice-Presidente da SBM).
4. Eleição para representante do corpo docente na Comissão Acadêmica Nacional. Homologar as duas
propostas apresentadas: Victor Giraldo (UFRJ) e Gladson Antunes (UNIRIO);

5. Comentários sobre a elaboração dos exames nacionais pela Comissão de Avaliação, cuja portaria foi
enviada pelos coordenadores regionais. Apresentação de Hilário Alencar e Rogério Steffenon
(Coordenador de Avaliação dos Discentes);
6. Plataforma MOODLE: material na plataforma, uso do livro texto, vídeos, listas, resumos etc.
Apresentação de Hilário Alencar, Luiz Manoel Figueiredo (Coordenador de Informática) e João Xavier
da Cruz Neto (Coordenador de Produção de Material Didático);
7. Comentários finais da Coordenação Acadêmica Nacional: não existe re-revisão do Exame de
Qualificação, não atendimento aos 3.140 discentes do PROFMAT pela Secretaria do PROFMAT;
matricular os discentes nas disciplinas MA11, MA12, MA13 e MA14 no semestre seguinte a
reprovação, divulgar aos docentes e discentes as normas e informações sobre o PROFMAT e incluir
selo da SBM no Diploma;
8. Outros assuntos.

