
Atribuições dos Grupos de Disciplinas do DAMAT-CT 

 

Os grupos de disciplinas do DAMAT-CT são colegiados formados pelos professores 

efetivos ou contratados do DAMAT-CT que atuam em cursos de graduação da UTFPR-CT, e tem 

o objetivo de fortalecer a ação pedagógica integrada nas disciplinas sob a incumbência do 

departamento. 

 

 

1 - Estabelecimento dos Grupos de Disciplinas do DAMAT-CT 

 

Ficam estabelecidos os seguintes grupos bem como as disciplinas de cada grupo: 

 

● Grupo de Cálculo 1 e disciplinas afins 

○ ELM01 - Pré-Cálculo 

○ MA51D - Cálculo 

○ MA70E - Tópicos Matemáticos 

○ MA70K - Pré-Cálculo 

○ MA71A - Cálculo Diferencial e Integral 1 

○ MA71H - Cálculo Diferencial e Integral 1 

○ MA71Z - Cálculo Diferencial e Integral 1 

 

● Grupo de Cálculo 2 e disciplinas afins 

○ MA72A - Cálculo Diferencial e Integral 2 

○ MA72H - Cálculo Diferencial e Integral 2 

 

● Grupo de Cálculo 3 e disciplinas afins 

○ MA72A - Cálculo Diferencial e Integral 3 

○ MA73H - Cálculo Diferencial e Integral 3 

 

● Grupo de Cálculo 4 e disciplinas afins 

○ MA74C - Cálculo 4 B  

 

● Grupo de Cálculo Numérico e disciplinas afins 

○ MA70C - Cálculo Numérico 

○ MA74A - Cálculo Numérico 



● Grupo de Equações Diferenciais e disciplinas afins 

○ MA52F - Equações Diferenciais 

○ MA70B - Cálculo Avançado 

○ MA70G - Equações Diferenciais Ordinárias 

○ MA70Z - Equações Diferenciais Ordinárias 

○ MA73I - Equações Diferenciais Ordinárias 

 

● Grupo de Geometria Analítica, Álgebra Linear e disciplinas afins 

○ MA52H - Álgebra Linear 

○ MA71B - Geometria Analítica e Álgebra Linear 

○ MA71I - Geometria Analítica 

○ MA71Y - Geometria Analítica e Álgebra Linear 

○ MA72I - Álgebra Linear 

 

 

2 - Membros dos Grupos de Disciplinas do DAMAT-CT 

 

Será membro integrante de um grupo de disciplina todos aqueles professores que 

estiverem ministrando a referida disciplina naquele semestre. 

 

Cada grupo é coordenado por um professor eleito entre seus membros, com mandato de 

atuação de até um ano, podendo ser reconduzido. 

 

A qualquer tempo, a pedido do coordenador eleito ou devido o coordenador deixar de 

ministrar uma disciplina do grupo, um novo coordenador será eleito. 

 

 

3 - Atribuições dos membros 

  

 Aos grupos de disciplinas do DAMAT-CT caberão as seguintes atribuições: 

 

a. discutir e avaliar os ementários das disciplinas e os respectivos conteúdos 

programáticos, propondo às coordenações de curso as alterações nos planos de 

ensino; 



b. realizar estudos comparativos sobre taxas de aprovação/reprovação no âmbito do 

grupo, a fim de subsidiar discussões; 

c. acompanhar os trabalhos de criação de novas disciplinas de matemática 

solicitadas pelos cursos, apresentando posição final sobre as mesmas; 

d. subsidiar a chefia na indicação de representantes nas comissões que 

estabelecem as diretrizes acadêmicas dos cursos propostos pela UTFPR-CT; 

e. pensar e, possivelmente, implementar ações que incentivem o planejamento das 

aulas; 

f. elaborar atividades em conjunto, tais como listas de exercícios, trabalhos, provas, 

etc. sempre que julgar necessário; 

g. eleger o coordenador do grupo. 

 

 

4 - Atribuições do coordenador 

 

Às coordenações de grupos de disciplinas do DAMAT-CT caberão as seguintes 

atribuições: 

 

a. subsidiar e acompanhar os professores contratados e que integrem o grupo, 

fornecendo condições para que os mesmos realizem seus trabalhos; 

b. acompanhar pedidos de livros e o acervo da biblioteca da UTFPR-CT relativo às 

disciplinas do respectivo grupo; 

c. zelar para que conste na página do DAMAT-CT informações atualizadas a 

respeito das disciplinas sob a incumbência do Grupo; 

d. reunir-se com as outras coordenações de grupos de disciplinas a fim de propor 

estratégias conjuntas para melhorar o andamento dos cursos; 

e. subsidiar a chefia na indicação das bancas de suficiência das disciplinas do grupo; 

f. indicar a banca para seleção de monitores da disciplina; 

g. indicar orientador para os monitores selecionados. 

 

 

 

Documento aprovado em 12/04/2021, na reunião  

do Conselho Departamental do DAMAT-CT. 


