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Relatório de Atividades 2012

Introdução
A seguir se apresenta um resumo sucinto das atividades desenvolvidas pelo PROFMAT ao longo
do ano de 2012. Este resumo é suplementado por um conjunto completo de documentos
apresentados
em
formato
eletrônico
http://www.profmatsbm.org.br/index.php/documentos/relatorios (Pastas 01 a 07).
Em termos globais, o ano de 2012 foi marcado pela entrada da segunda turma de alunos, pela
realização das primeiras chamadas do Exame de Qualificação, pelo início da realização dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (lançamento do BIT - Banco Indutor de Trabalhos) e pelo
lançamento do Sistema de Controle Acadêmico do PROFMAT.
Calendário Acadêmico
Turma ingressante em 2011:
O Semestre 2012.1 teve lugar de 12 de março a 08 de julho de 2012. (Pasta: Funcionamento –
Arquivo: Programação_2012_1_Turma_2011).
O Semestre 2012.2 teve lugar de 06 de agosto a 08 de dezembro de 2012. (Pasta:
Funcionamento – Arquivo: Programação_2012_2_Turma_2011).
Turma ingressante em 2012:
O Semestre 2012.1 teve lugar de 03 de março a 21 de julho de 2012 (Pasta: Funcionamento –
Arquivo: Programação_2012_1_Turma_2012).
Os professores Elon Lages Lima e Paulo Cezar Pinto Carvalho foram designados Docentes
Responsáveis Nacionais das disciplinas MA11-Conjuntos, números e funções e MA12Matemática Discreta, respectivamente. (Pasta: Portarias – Arquivo: Portaria 05)
O Semestre 2012.1 teve lugar de 06 de agosto a 22 de dezembro de 2012 (Pasta: Funcionamento
– Arquivo: Programação_2012_2_Turma_2012).
Os professores Eduardo Wagner e Abramo Hefez foram designados Docentes Responsáveis
Nacionais das disciplinas MA13-Geometria 1 e MA12-Aritmética 1, respectivamente . (Pasta:
Portarias – Arquivo: Portaria 06)
Exames
A Chamada 2012.1 do Exame de Qualificação foi realizada no dia 03 de março (Pasta: Exame
de Qualificação – Arquivo: Exame 2012-1).
A Chamada 2012.2 do Exame de Qualificação foi realizada no dia 04 de agosto de 2012 ( Pasta:
Exame de Qualificação – Arquivo: Exame 2012-2).

A Comissão Acadêmica Nacional optou por oferecer uma chamada excepcional do Exame de
Qualificação, a qual teve lugar no dia 22 de setembro de 2012. ( Pasta: Exame de Qualificação –
Arquivo: Exame 2012-3).
O Exame Nacional de Acesso 2013 foi realizado no dia 25 de agosto de 2012, com mais de
15000 mil inscritos: relação candidato vaga aproximada 10/1. Assim como ocorreu na edição
anterior, oitenta por cento das vagas foram reservadas exclusivas para professores de Matemática
nas redes públicas da educação básica, ficando as restantes abertas à demanda social (Pasta:
Exame de Acesso 2013).

Atividades da Coordenação Nacional
Em 8 de março de 2012 foi lançado uma Chamada de Propostas de Material Didático
destinada a diversas disciplinas do Programa. (Pasta: Material Didático – Arquivo: Chamada
Material Didático).
Nessa mesma data, foi publicada a Resolução 06/2012 do Conselho Gestor, que trata do
Catálogo de Disciplinas e da Matriz Curricular (Pasta: Funcionamento – Arquivo: Catálogo
de Disciplinas)
Em 17 de julho de 2012, foram lançadas as diretrizes para o Trabalho de Conclusão de Curso e o
Banco Indutor de Trabalhos. (Pasta: Funcionamento – Arquivo: TCC_Introdução)
Em 20 de agosto de 2012 foi realizado o 4o Encontro Nacional de Coordenadores, no IMPA,
com os objetivos de avaliar a aplicação do Exame de qualificação, preparar o terceiro Exame
Nacional de Acesso, traçar as diretrizes do Trabalho de Conclusão de Curso, fazer uma análise
do funcionamento do programa até o momento e planejar o Semestre 2012.2 (Pasta: Encontros –
Arquivo: 4_Encontro)
Em 22 de outubro de 2012, o professor Hilário Alencar foi nomeado para o cargo de
Coordenador Acadêmico Nacional do PROFMAT, em substituição do professor Elon Lages
Lima. Nessa mesma data foram nomeados formalmente os Coordenadores Regionais e
Coordenadores Técnicos. (Pasta: Portarias – Arquivos 07, 08 e 09)
Em 25 de novembro de 2012, foi implantado o Sistema de Controle Acadêmico
do PROFMAT, cujo objetivo é automatizar o controle e cadastro dos docentes, discentes, oferta
de disciplinas, inscrição no exame de qualificação e submissão dos Trabalhos de Conclusão de
Curso.
Em 27 de novembro de 2012, a Coordenação Nacional deu início à fase final da formalização
do PROFMAT nas Instituições Associadas, solicitando aos Coordenadores Acadêmicos
Institucionais, os seguintes documentos:
1. Resolução (ou equivalente) da aprovação do Regimento do PROFMAT na sua instituição
pelo órgão máximo da administração.

2. Portaria do Reitor, ou seu representante legal, nomeando o Coordenador Acadêmico

Institucional do PROFMAT.
Tendo em vista a obrigatoriedade de regularização documental para viabilizar a
continuidade do financiamento do PROFMAT, bem como o processo de avaliação
externa do PROFMAT que está em curso. (Pasta: Funcionamento – Arquivo:
Documentação_ProfMat)
Durante o ano de 2012, foram realizadas 04 reuniões da Comissão Acadêmica Nacional, com a
presença dos coordenadores regionais, com as seguintes pautas:
28/06/12 - Ambiente Virtual de Aprendizagem; Exames de Qualificação e de Acesso; Trabalho
de Conclusão de Curso; Coleta CAPES e Cronograma de reuniões futuras da Comissão
Acadêmica.
28/09/12 - Exame de qualificação 2012-3; Novo regimento e reorganização da coordenação
nacional.
08/11/12 - Exame de qualificação; Sistema de Controle Acadêmico; Material didático para o
Ambiente Virtual; Biblioteca Digital.
10/12/12 - Exame de Qualificação 2013-1 (decidir o formato); Modelo do Diploma; Explanação
do Material das disciplinas básicas para o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Outras informações
Em 02 de dezembro de 2012, o Conselho Diretor da SBM aprovou o Relatório de Atividades
2011 e homologou o novo Regimento do PROFMAT (Pasta: Funcionamento - Arquivo:
PROFMAT-Regimento_2012. pdf)
No dia 29 de junho, parte da Comissão de Avaliação Externa do PROFMAT, constituída pelos
professores José Fernandes Lima e Emidio Cantidio de Oliveira, realizou uma reunião com a
Comissão Acadêmica Nacional do PROFMAT e coordenadores regionais, na qual foram
discutidos os parâmetros da avaliação.
No dia 27 de agosto, a Comissão de Avaliação Externa do PROFMAT, designada pela CAPES,
constituída pelos professores José Fernandes Lima (coordenador), Emidio Cantidio de Oliveira e
Fernanda Sobral, esteve reunida com a Coordenação Nacional e os Coordenadores Regionais. A
Comissão realizou uma série de entrevistas com os Coordenadores Regionais, durante as quais
solicitaram diversos dados referentes ao funcionamento do PROFMAT nas respectivas regiões.
Esta avaliação ainda não está concluída mas, segundo informação recebida da Comissão
Avaliadora, o relatório final encontra-se me fase avançada de redação. Esse relatório será
encaminhado ao Conselho Diretor tão logo esteja disponível. (Pasta : Avaliação)

