
 
 

Relatório da 4a reunião da comissão do PDU-IM-UFAL 

A quarta reunião da comissão do PDU-IM-UFAL ocorreu no dia 18 de junho de 2021, via google 

meet, no horário de 14h às 16h. Estiveram presentes na reunião: Barbará Amorim Neto, Cícero Tiarlos 

Nogueira Cruz, Daniel da Costa Silva, Davi dos Santos Lima, Isnaldo Isaac Barbosa, Karenn Cristina Lima S. de 

Melo, Vanio Fragoso de Melo e Viviane de Lima Fontes.  

Dando continuidade ao que ficou encaminhado na reunião passada, essa quarta reunião teve início 

com a conclusão da apresentação do grupo de trabalho, do qual o relator é o docente Vanio Fragoso. Ele 

relembrou a apresentação passada sobre a prova do Enade e o que compõe essa avaliação, assim como os 

pesos que são considerados em cada grupo específico e continuou fazendo a exposição de um gráfico que 

mostrava a composição e etapas de divulgação dos indicadores que irão formar o conceito de cada curso. 

Durante a apresentação, o docente Davi Lima perguntou se existiam metas para o Enade e enfatizou a 

importância de um engajamento nesse preparo para o Enade, para que assim exista uma melhora no 

conceito dos cursos. Com essa dúvida, o diretor Isnaldo esclarece que essas primeiras apresentações estão 

sendo realizadas justamente para que sejam levados em consideração esses pontos e que existirão mais 

duas etapas de trabalhos, uma delas será a definição de metas e objetivos e a última etapa, para finalizar os 

trabalhos dessa comissão, será criar as estratégias para alcançar os objetivos traçados. Continuando a 

apresentação, Vanio mostra do que é composto o conceito preliminar de curso e chama atenção para um 

dos pontos considerados nesse conceito, que é a percepção discente sobre as condições do processo 

formativo, demonstrando o quanto é importante o envolvimento do corpo docente na formação desse 

conceito e que a participação desse corpo docente muda a percepção daquele aluno em relação ao Instituto. 

Diante disso, enfatiza a importância de algo que ainda não se faz no IM, que é o horário do corpo docente 

para o atendimento dos alunos, onde nesse momento os professores estariam disponíveis para o 

atendimento dos alunos. Outro ponto que foi enfatizado na apresentação foi o questionário do estudante, o 

qual levanta informações que permitem caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de seus processos 

formativos, que irão subsidiar os processos de avaliação do curso de graduação e da instituição. Finalizando, 

foram apresentados os objetivos e metas que servirão como ponto de partida para as futuras discussões, 

nesse ponto o docente Davi falou sobre a importância de incentivar o envolvimento dos docentes nas 

atividades do Instituto. 

Complementando a apresentação do docente Vanio, mas mostrando o assunto referente à pós-

graduação, o docente Cícero Tiarlos iniciou a apresentação mostrando as áreas de pesquisa contempladas 

no Instituto de Matemática, fazendo um comparativo dos anos 2013-2016 e 2017-2020. Conceituou o 

Qualis, como sendo um sistema que faz a qualificação da produção científica dos programas de pós-

graduação brasileiros e explicou como é caracterizado e estratificado essa categorização, demonstrando 

como era e como é atualmente esse conceito Qualis, que hoje existe uma classificação única, independente 



da área de avaliação. Tiarlos destacou onde pode ser encontrada toda produção científica, ficando acessível 

a todos no site do IM (https://im.ufal.br/pt-br/posgraduacao/matematica/publicacoes/publicacoes/artigos-

1/artigos-publicadosem-periódicos) e apresentou o quantitativo da produção científica do IM, fazendo um 

comparativo entre os quadriênios de 2013-2016 e 2017-2020. Fez também um comparativo da quantidade 

de professores permanentes, nesses mesmos quadriênios, demonstrando pelas médias apresentadas, como 

a solidez do quadro de docentes pode refletir na média Qualis por professor. Alguns pontos, destacados 

como importantes para Tiarlos, serão inseridos posteriormente na apresentação. Continuando, foi 

apresentado a importância da pós graduação e os pontos que precisam de investimentos. 

Foi pedido, pelo Isnaldo, uma extensão no horário da reunião para a apresentação da discente 

Bárbara Amorim e para os encaminhamentos finais da reunião. Por dificuldades no áudio e por não ter sido 

finalizada a pesquisa, a apresentação dos discentes ficou para ser um item compartilhado pelo e-mail. 

A reunião finalizou com a apresentação dos encaminhamentos para as próximas reuniões. O 

primeiro encaminhamento para a próxima reunião, no dia 2 de julho, será a apresentação de uma versão 

inicial do PDU pelo diretor Isnaldo Isaac Barbosa. O segundo encaminhamento é começar as definições das 

metas e objetivos, e essa etapa se dará com uma dinâmica diferente da realizada por grupos, já que nessa 

comissão existe um representante de cada setor do IM, então será uma apresentação por representante de 

cada setor, que acontecerá no dia 16 de julho. Após essa etapa foi sugerido realizar um workshop e uma 

assembleia, fora das datas de reunião dessa comissão, com o objetivo de apresentar os trabalhos realizados 

e receber sugestões para a elaboração do PDU. E a finalização dos trabalhos dessa comissão se dará com a 

criação de estratégias visando ao alcance das metas e objetivos traçados. 

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