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COORD CURSO SUP DE LICENCIATURA EM MAT
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                                                     Itaquaquecetuba, 24 de dezembro de 2019

Assunto: Comunicado – Reprogramação das atividades - Licenciatura em matemática.

      Devido aos problemas decorrentes de falha na alimentação de energia elétrica no campus Itaquaquecetuba,

que culminaram com a suspensão das atividades (no período noturno) entre os dias 17 e 21 de dezembro de 2019,

informamos que:

1) As atividades inicialmente previstas neste período para o curso de licenciatura em matemática (aplicação de

provas e IFAs) foram reprogramadas para a primeira semana de fevereiro do ano de 2020 (03 a 07/02/2020).

2) As disciplinas que tiveram suas atividades reprogramadas foram:

- Disciplinas referentes à turma matriculada no segundo semestre do curso: Cálculo I; Trigonometria; Álgebra

linear; Geometria Espacial;

- Disciplinas referentes à turma matriculada no quarto semestre do curso: Cálculo III; Matemática Financeira;

Cálculo numérico.

3) As disciplinas que tiveram suas atividades encerradas em 2019, sem a necessidade de         reprogramação de

calendário para fevereiro de 2020, foram:

- Disciplinas referentes à turma matriculada no segundo semestre do curso: História da ciência e tecnologia;

História da Educação;

- Disciplinas referentes à turma matriculada no quarto semestre do curso: Física Geral; Educação em Direitos

Humanos.

4) Todas as disciplinas com atividades reprogramadas terão os seus diários reabertos no SUAP,       em fevereiro

de 2020, para relançamento das notas e faltas.

               

                        Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

Ivan Luis dos Santos

Coordenador do curso de Licenciatura em Matemática
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