
UNIVERSIDADEESTADUAL  DO  MARANHÃO  

PRÓ-REITORIADE  GRADUAÇÃO 

COMITÊGESTOR  DO  NÚCLEO  COMUM  DA  UEMA 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1º SEMESTRE DE 2016 

I-DEMANDAS PARA FORMAÇÃO DA LISTA DE OFERTAS: 

1-Demandas de Calouros- 88 turmas 

2-Demandas de Veteranos- 198 turmas 

3-Total das Demandas- 286 turmas 

 

II-TURMAS CADASTRADAS NO SISTEMA ACADÊMICO: 

1-Das turmas demandadas, 247 foram cadastradas no sistema acadêmico. 

2-Das turmas cadastradas somente 230 receberam matrículas de alunos. 

3-TURMAS CANCELADAS: Das turmas que receberam matrículas de alunos, 14 turmas foram 

canceladas por terem menos de dez alunos matriculados e não tiveram por parte da direção 

dos cursos, pedido com justificativa, para a sua permanência na lista de ofertas. 

 

III-TOTAL DE TURMAS EFETIVAS E NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS: 

1-Número total de turmas- 216 turmas 

2-Número total de alunos matriculados- 7.101 alunos matriculados 

3-Média de alunos por turma- 32,8 alunos por turma. 

 

IV-PROBLEMAS OBSERVADOS: 

1-MUDANÇA DO LOCAL DAS AULAS: Apesar do local das aulas constar do APLICATIVO de 

localização das salas de aulas colocado a disposição dos alunos, alguns diretores de curso 

insistem em mudar a sala de aula designada na lista de ofertas e constante deste aplicativo. 

2-MUDANÇA DE PROFESSOR: Alguns chefes de departamento continuam mudando professor 

de turma fora do período combinado em reunião deste COMITÊ com a presença destes chefes. 



3-MUDANÇA DE HORÁRIOS: Alguns diretores de curso resistem em adotar os horários 

unificados constante e aprovados do relatóriode criação do Núcleo Comum da UEMA. 

 

V-PROVIDÊNCIAS: O comitê gestor do Núcleo Comum encontra-se finalizando os preparativos 

de uma OFICINA que se pretende realizar no próximo mês de abril, com o objetivo de 

minimizar os problemas detectados e evitar outros. Esta oficina contará com a participação de 

todos os diretores de cursos e chefes de departamento e tratará de: 

a-Ajuste dos horários de todas as disciplinas que compõem o Núcleo Comum. 

b-Fazer algumas alterações em EMENTAS de disciplinas do  NC, reclamadas por alguns 

diretores de curso. 

c-Elaboração dos PROGRAMAS das disciplinas do  NC. 

d-Distribuição (definitiva) das salas de aulas para as disciplinas do NC. 

e-Período e forma do encaminhamento ao comitê, por parte das direções dos cursos ,das 

demandas das disciplinas do Núcleo Comum 

f-Período e forma do pedido, as chefias de departamento,por parte do comitê, da solicitação 

das disponibilizações dos professore para as turmas de disciplinas do Núcleo Comum. 

 

VI-AVANÇOS: Com a implantação do APLICATIVO com orientações para os alunos sobre a 

localização das salas das disciplinas do Núcleo Comum observamos que diminuiu 

consideravelmente as reclamações de alunos que não conseguiam encontrar as salas onde 

deveriam assistir as aulas. 

 

VII-CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA: O comitêgestor do Núcleo Comum encontra-se instalado 

em uma sala da PROG, climatizada e dispõe de um computador interligado em rede a uma 

impressora que se encontra nas dependências da CEG- Para atender as demandas para as 

quais este comitê  foi criado precisa-se minimamente de: 

a-Contar com os serviços de uma(a) funcionário((a), com conhecimentos básicos de 

DIGITAÇÃO e do uso da INTERNET  e que fique a disposição do comitê em dois turnos-de 

preferência no turno matutino e no turno vespertino. 

b-Instalação de uma impressora na sala do Comitê. 

c-Uma cota de material de expediente-( papel; canetas ;fichários; etc.) 

VIII-DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES: 

1-Departamento de Matemática e Informática-45 turmas 



2-Departamento de Educação e Filosofia-52 turmas 

3-Departamento de Letras-32 turmas 

4-Departamento de Química e Biologia-20 turmas 

5-Departamento de Expressão Gráfica-01-turma 

6-Departamento de Física-21 turmas 

7-Departamento de Eng. Rural-09 turmas 

8-Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade-04 turmas 

9-Departamento de Zootecnia-11 turmas 

10-Departamento de Economia Rural-14 turmas 

11-Departamento de Administração-02 turmas 

12-Departamento de Ciências Sociais-05 turmas 

Total de Turmas................................216 Turmas. 

IX-CURSOS PARTICIPANTES: 25 Cursos de Graduação-todos os cursos de graduação do Campus  

Paulo-VI, com exceção do curso de Arquitetura. 

Atenciosamente; 

                             O Comitê Gestor do Núcleo Comum da UEMA. 

                                                                                                               São Luis, 14 de março de 2016. 

 

 

 

 


