
 
 

Relatório da 3a reunião da comissão do PDU-IM-UFAL 

A terceira reunião da comissão do PDU-IM-UFAL ocorreu no dia 4 de junho de 2021, via google meet, 

no horário de 14h às 16h. Estiveram presentes na reunião: Cícero Tiarlos Nogueira Cruz, Daniel da Costa 

Silva, Davi dos Santos Lima, Isnaldo Isaac Barbosa, Karenn Cristina Lima S. de Melo, Luiz Guillermo Martinez 

Maza, Maximilian Siqueira, Vanio Fragoso de Melo e Viviane de Lima Fontes.  

Dando continuidade a ideia proposta de cada relator apresentar os trabalhos do grupo, a reunião 

iniciou com a apresentação do grupo 2 que tem como relator o docente Davi dos Santos Lima. Foi 

apresentado pelo docente um relatório referente à infraestrutura do Instituto de Matemática (IM). Esse 

relatório listava alguns problemas encontrados nos prédios do IM e considerava também as novas 

demandas, apresentando justificativas para a necessidade dessas novas demandas. Nas discussões, foi 

abordada a importância de se apontar a origem dos recursos que seriam destinados à execução do que será 

planejado, tendo em vista a situação atual de escassez de recursos vindos da própria Universidade para a 

construção de novos prédios e dependências. Diante disso, foi sugerido criar algumas estratégias para que se 

possam alcançar os objetivos traçados. Outra situação discutida foi a necessidade de se priorizar o que de 

início seria mais importante executar diante da chegada de recursos para a Universidade. Nessa situação, ter 

um planejamento prévio seria de fundamental importância no melhor aproveitamento desses recursos. 

Em seguida, houve a apresentação do grupo 3 que tem como relator o docente Vanio Fragoso de 

Melo. Foram apresentadas, por esse grupo, as avaliações externas que os cursos do IM são submetidos. De 

início não foram incluídas no relatório as sugestões para as melhorias dos índices avaliados, apenas 

apresentados os pontos que são considerados nessas avaliações. Nas discussões, foi sugerido acrescentar 

estratégias visando à melhora dos indicadores de avaliação dos cursos. 

Nos encaminhamentos para a próxima reunião o docente Vanio Fragoso irá concluir a exposição do 

tema abordado pelo seu grupo, apresentando as estratégias que podem ser consideradas visando à melhoria 

dos indicadores avaliados. Os discentes, Daniel da Costa e Maximilian Siqueira, farão a exposição sobre o 

Pibic e o diretor Isnaldo Isaac apresentará um esboço do PDU com as sugestões colhidas até o momento. Foi 

sugerido, antes da conclusão dos trabalhos desta comissão, programar uma assembleia do IM para serem 

apresentados os trabalhos realizados até o momento e nessa assembleia ter a oportunidade de ouvir toda a 

comunidade do IM, a fim de ter a colaboração de todos na elaboração do PDU-IM-UFAL. 

Ao final da reunião foi informada a justificativa de ausência da discente Bárbara Amorim Neto, foi 

registrada a solicitação de desligamento da comissão da docente Juliana Roberta Theodoro de Lima, do 

docente Marcos Ranieri da Silva e do discente Alexandre Jesus dos Santos, e informado a entrada na 

comissão do docente Cícero Tiarlos Nogueira Cruz em substituição ao docente Marcos Ranieri da Silva. 



O relatório foi escrito pela técnica-administrativa Viviane de Lima Fontes. 
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