
 
 

Relatório da 7a reunião da comissão do PDU-IM-UFAL 

A sétima reunião da comissão do PDU-IM-UFAL ocorreu no dia 6 de agosto de 2021, via 

google meet, no horário de 10 às 12h. 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, Vanio Fragoso de Melo e Viviane de Lima Fontes.  

No início da reunião, Isnaldo passou a informação sobre a decisão tomada na ultima reunião 

ordinária do CONSIM, ocorrida no dia 30 de julho de 2021, onde ficou decidido pela indicação de 

suplentes para essa comissão do PDU, com o objetivo de não haver prejuízo quando algum membro 

dessa comissão precisar se ausentar, devendo ser feita a comunicação da sua ausência, com a 

devida antecedência, para cada suplente. Como suplente do diretor Isnaldo Isaac Barbosa entra 

nessa comissão a docente e vice-diretora Juliana Roberta Theodoro de Lima; como suplente do 

docente Davi dos Santos Lima entra nessa comissão o docente Renan Dantas Medrado; como 

suplente do docente Cícero Tiarlos Nogueira Cruz entra nessa comissão o docente Feliciano 

Marcílio Aguiar Vitorio; como suplente da técnica Karenn Cristina Lima S. de Melo entra nessa 

comissão a técnica Ana Maria Santos de Mendonça.  Isnaldo fez também o registro de um e-mail 

enviado com a proposta de calendário de atividades dessa Comissão do PDU. 

Conforme encaminhamento dado na última reunião, essa reunião continua com a 

apresentação dos objetivos e metas traçados pelos representantes de cada setor do IM que fazem 

parte dessa comissão. O docente Vanio Fragoso fez a apresentação dos objetivos e metas traçados 

para o curso de matemática licenciatura e EAD. Durante a apresentação foi discutido sobre a 

importância de se conhecer os motivos que levam a evasão dos alunos, assim como os motivos que 

levam os alunos a não concluir o curso dentro do tempo previsto. A técnica Karenn fala sobre a 

dificuldade de fazer esses levantamentos devido à carência de corpo técnico para tentar fazer o 

levantamento desses dados. Em outro momento da reunião, também foi mencionado pelo docente 

Davi a carência de docentes no IM, uma vez que se faz necessário que os docentes se envolvam em 

outras atividades, além das atividades de ensino. A reunião continuou com a apresentação do 

docente Luiz Guillermo que fez a exposição sobre a ficha de avaliação dos programas de Mestrados 

Profissionais em Rede para Professores da Educação Básica (PROF´S), com o objetivo de fazer 

entender como podem ser traçados os objetivos e metas do PDU em relação a esse programa para 

que seja mantido um nível de excelência do mesmo. Ao final da apresentação o docente Luiz 

Guillermo fez o esclarecimento de algumas dúvidas referentes ao PROFMAT, assim como recebeu 

sugestões de alguns objetivos e metas para o PROFMAT. 



Ficou encaminhado para a próxima reunião a apresentação da versão inicial do documento 

do PDU. 

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