MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL

PORTARIA Nº 01, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015

A Coordenadora Acadêmica Nacional do Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional - PROFMAT, no exercício das suas atribuições definidas no inciso (j) do Artigo 8
do Regimento do PROFMAT, resolve:
I.

Designar os docentes abaixo relacionados para exercer coordenações
do PROFMAT, nas disposições a seguir:




II.
III.

específicas

Rogério Ricardo Steffenon (UNISINOS) - Coordenação Nacional de Avaliação
dos Discentes;
Luiz Manoel Figueiredo (UFF) - Coordenação Nacional de Informática;
Nivaldo Muniz (UFMA) - Coordenação Nacional de Desenvolvimento de
Sistemas e Controles Acadêmicos.

Fixar o período de 01/12/2015 a 30/11/2018, para o presente mandato.
As atribuições de cada uma destas coordenações estão definidas no Anexo à presente
Portaria.

Flávia Jacinto
Coordenadora Acadêmica Nacional do PROFMAT

Anexo - Atribuições das coordenações nacionais de atividades específicas
Coordenação Nacional de Avaliação dos Discentes
É responsável pela coordenação da Comissão de Avaliação dos Discentes realizadas no nível
nacional, tais como Exames Nacionais de Acesso e Exames de Qualificação. Mais
especificamente, são atribuições do Coordenador:







Coordenar a elaboração das provas, com a colaboração de especialistas da área de
Matemática;
Supervisionar a elaboração e a revisão gráfica das provas;
Coordenar a distribuição das provas aos Coordenadores Acadêmicos Institucionais,
incluindo a postagem de provas no sistema;
Elaborar os gabaritos dos exames e das provas e fornecer os respectivos arquivos (tex
e pdf) para o secretariado do PROFMAT, para serem disponibilizados no sítio;
Organizar e coordenar as bancas de correção dos exames e divulgar os resultados do
processo no site do programa;
Informar à Comissão Acadêmica Nacional qualquer indício ou suspeita de violação do
sigilo de qualquer prova ou exame sob sua responsabilidade.

Coordenação Nacional de Informática
É responsável pela gestão técnica de todos os meios eletrônicos necessários ao PROFMAT.
Mais especificamente, são atribuições do Coordenador:
 Administrar tecnicamente o Ambiente Virtual de Aprendizagem, organizando os seus
espaços, colocando o material recebido da Comissão Acadêmica Nacional no formato
adequado e disponibilizando dentro do prazo;
 Administrar tecnicamente o site do PROFMAT, conforme demanda da Comissão
Acadêmica Nacional;
 Apoiar a Comissão Acadêmica Nacional em tudo que se refere à utilização de meios
eletrônicos;
 Gerar os relatórios solicitados pela Comissão Acadêmica Nacional sobre a utilização
dos meios eletrônicos disponibilizados pelo programa.
Coordenação Nacional de Desenvolvimento de Sistemas e Controles Acadêmicos
É responsável pelo desenvolvimento, atualização, manutenção e suporte aos usuários dos
seguintes sistemas de informática do PROFMAT:






Sistema de Controle Acadêmico;
Sistema de transferência de arquivos;
Ambiente de correção de exames e provas nacionais;
Ambiente da Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes;
Sistema de inscrição do Exame Nacional de Acesso.

