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Coordenação do Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

Ofício nº 72/2016 – PPGEM - ICE 

 

 Juiz de fora, 23 de junho de 2016 

 

Do: Coordenador do Mestrado em Educação Matemática 

Aos: Membros do Colegiado do Mestrado em Educação Matemática 

Assunto: Convocação, faz  

 

De conformidade com os artigos 4º e 8º do Regimento Geral da UFJF, temos a honra de 

convocar V.Sª para a reunião do Colegiado de Curso a realizar-se no dia 27 de junho de 2016, 2ª 

feira, às 14hs, na sala M1 do departamento de Matemática, com a seguinte pauta: 

1. Informes e Comunicados (reunião com coordenadores pós ICE, fórum propg); 

2. Aprovação de ata da reunião do dia 20 de maio de 2016; 

3. Encaminhamentos de Seminário Interno e reunião técnica com a professora Giselle; 

4. Disponibilização de provas do processo seletivo para consulta; 

5. Discussão de verba APG; 

6. Exame de proficiência em Inglês. 

 

Atenciosamente, 

________________________________ 

Prof. Dr. Marco Antônio Escher 
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1. Informes e Comunicados  

a. Posse dos representantes discentes: Edjane Mota Assunção e Orlando Vidigal de Almeida 

b. Reunião com novos bolsistas: diviso das atividades a serem desenvolvidas (site, revista, 

egressos). Sobre os egressos, o prof. Amarildo enviará modelo de ficha que foi utilizado com 

os alunos. Sobre a revista, a primeira ação será consultar os professores do conselho 

consultivo para que conheçam a revista e aceitem participar. 

c. Participação reunião REVISTAS – UFMG (ABNT) – Escher / Reginaldo 

d. Participação do prof. Escher no I Encontro dos Mestrados Regionais de Educação e Ensino de 

MG - UFMG. Uma ex-aluna apresentou trabalho. 

e. Participação do prof. Escher representando o programa no II SENAMEPRAE (Seminário 

Nacional de Mestrados Profissionais na área de Ensino – Salvador – 7 a 9/08 – inscrito com 

trabalho de orientando 

f. Participação do prof. Escher no Fórum PROPG: Nova Reitoria: PG como “menina dos olhos” da 

reitoria e os programas de mestrado tem de abrir doutorado, estudo e implantação de novo 

sistema na PROPG, discussão de regimento para mudança bolsa monitoria para bolsa de pós, 

programa tem de ter uma comissão de bolsa (coord + 1 prof + 1 discente) e incluir no 

regimento.  

g. Reunião com coordenadores pós ICE – sobre as secretarias, idéia aprovada com ressalvas, e a 

ser debatida futuramente 

h. Reunião conselho ICE em 30/06 – justificativa de ausência da coordenação 

i. Disciplinas 2016/2: foi apresentado, e solicitado ao prof. Ronaldo que incluísse uma disciplina 

da área de Estatística a ser oferecida no segundo semestre, conforme ementa de disciplina 

anteriormente enviada. 

j. Calendário de reuniões: foi apresentado e aprovado (ver site) 

 

2. Aprovação de ata da reunião do dia 20 de maio de 2016; 

a. A Ata foi aprovada, com a inclusão de data do desligamento da profa. Cristiane. A 

coordenação também irá solicitar carta à professora, explicitando a data de desligamento 

(31/12/2015) 

 

3. Encaminhamentos de Seminário Interno e reunião técnica com a professora Giselle; 

a. Realizar reunião com professores, informando-os das novas orientações e discussões do 

Seminário e visita técnica da profa. Giselle, e em caso de ausência, enviar texto e reunião 

individual, procurando saber o comprometimento com o curso 

b. Processo credenciamento/descredenciamento: inicio do processo após reunião com 

professores. Há a possibilidade de credenciamento da profa. Chang para fazer parte do corpo 

permanente, assim como o prof. Leonardo. Estudo de convite para o prof. Lupércio (depto. 

Estatística) e analisar critérios de descredenciamento. 

 

4. Disponibilização de provas do processo seletivo para consulta e publico alvo; 

a. Devido a solicitação de alguns interessados, será disponibilizada no site uma copia de uma das 

provas, com a observação de que ela não é um modelo, e que pode ser alterado mediante as 

orientações no edital. 

b. Esclarecimento de que se professores graduados em pedagogia podem realizar o processo 

seletivo 

 

5. Discussão de verba APG; 
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a. Montante/gastos/uso em bancas: foi informado ao conselho a situação atual das verbas do 

programa, e a destinação de verba para auxilio de 6 dos 8 professores que irão ao ENEM, e 

mais 2 diárias para 5 alunos que apresentarão trabalho no evento. Ainda foi discutida a 

possibilidade de auxílio para ida ao EBRAPEM (Curitiba). 

 

6. Exame de proficiência em Inglês. 

a. Acolhida a solicitação de alunos para realização em agosto 

b. Toefl IBT: será indicado para os alunos que quiserem realizar o TOEFL IBT feito gratuitamente 

pela universidade. A nota de corte será discutida, e os que não fizerem poderão fazer o exame 

em agosto. Aqueles que aceitarem fazer em julho poderão usufruir dos cursos gratuitos 

oferecidos pela universidade. (ver orientações abaixo) 

 

7. Divulgação de Atas 

a. A coordenação ira disponibilizar no site um texto baseado nas atas das reuniões do colegiado, 

para informe dos itens aprovados e discutidos. 

 

Idioma sem fronteiras – UFJF 

TOEFL ICT 

 

http://www.ufjf.br/ufjf/sobre/organizacao/diretorias/ 

 

Diretoria de Relações Internacionais 

 http://www.ufjf.br/internationaloffice/ 

 

Programa Idiomas sem Fronteiras abre inscrições para prova Toefl 

Data: 14 de junho de 2016 

 O Programa Idiomas sem Fronteiras da UFJF está oferecendo mais uma oportunidade para estudantes, 
técnico-administrativos em educação e professores da instituição realizarem a prova do Toefl. Os exames 
serão realizados às segundas e sextas-feiras, sempre na parte da manhã, no período de 17 de junho a 25 de 
julho. 

 O Toefl é aceito internacionalmente como exame de nivelamento de língua inglesa e é oferecido sem 
custo para a comunidade acadêmica. A avaliação é a porta de entrada para os cursos oferecidos pelo 
programa Idiomas sem Fronteiras. Independentemente do nível alcançado no resultado, o aluno que fez a 
prova poderá se inscrever em uma variedade de cursos voltados, por exemplo, para a fluência oral em língua 
inglesa, para a redação científica em inglês, ou para outras temáticas. 

 O volume de inscrições na prova e nos cursos está ligado ao grau de internacionalização da 
Universidade, o que, por sua vez, se relaciona ao volume de convênios estabelecidos pela instituição. Dessa 
forma, à medida que os alunos se preparam para eventuais intercâmbios, eles estão contribuindo para que 
novos convênios sejam criados. 

  As inscrições podem ser feitas pelo sitehttp://isfaluno.mec.gov.br/ . Para isso, basta que o interessado 
clique em teste de proficiência. Os horários das provas são sempre de manhã na Faculdade de Letras. 

http://isfaluno.mec.gov.br/
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 Baixe prova anterior indicada pelo Toefl. 

 Ouça áudios na página oficial do Toefl. - https://www.ets.org/toefl/ibt/prepare/quick_prep/ 

 Mais informações: (32) 2102-6929 (Programa Idiomas sem Fronteiras) 

Inscrições para cursos presenciais terminam na próxima terça-feira 

Data: 17 de junho de 2016 

 O prazo das inscrições para os cursos presenciais oferecidos pelo Idiomas sem Fronteiras acaba no dia 

21, terça-feira, às 12 horas. Os cursos oferecidos são Conversação em Língua Inglesa (básico) e 

Aperfeiçoamento de Vocabulário em Inglês (básico e intermediário). 

  Quem pode se inscrever? 

 a) Estudantes de graduação, de mestrado ou de doutorado com matrículas ativas na UFJF e que 

atendam, cumulativamente, aos seguintes critérios:  

  1) tenham realizado o teste TOEFL ITP por meio do Programa IsF-Inglês, com resultado já 

publicado online;  

  2) tenham matrícula ativa há pelo menos 6 meses e não tenham concluído mais de 90% 

(noventa por cento) do total de créditos de seu curso. 

 b) Técnicos e docentes ativos da UFJF com inscrição ativa no SIAPE há mais de seis meses e que 

tenham realizado o teste TOEFL ITP por meio do Programa IsF-Inglês, com resultado já publicado online. 

 Horários: 

Conversação em Língua Inglesa (básico) – Segundas e quartas de 17h10 às 19h10 

Aperfeiçoamento de Vocabulário em Inglês (básico) – Segundas e quartas de 15h às 17 horas 

Aperfeiçoamento de Vocabulário em Inglês (intermediário) – Quartas e sextas de 8h às 10 horas 

Inscrições no site http://isfaluno.mec.gov.br/ e mais informações pelo telefone (32) 2102-6929. 

 
 

http://isfaluno.mec.gov.br/

