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Apresentação 

Em um ano de grandes mudanças em nossa Faculdade, com a concretização do 

Centro Acadêmico, mais do que nunca faz-se necessário termos um corpo discente forte e 

atuante, capaz de ouvir os estudantes e representá-los ativamente. Assim, sabendo da 

importância de 2018 para o futuro de nossa Faculdade, e no desejo de um CAMAT aberto 

e participativo, a Chapa 1 – Voz Ativa congrega estudantes de diferentes anos da 

Faculdade e se propõe a uma construção conjunta e democrática. Como sabemos, uma 

verdadeira representação deve ter como princípio essencial a disposição para ouvir o que 

os estudantes têm a dizer, buscando extrair do corpo estudantil aquilo que efetivamente 

esperam de nosso Centro Acadêmico. Nesse sentido, a Chapa 1 – Voz Ativa tem como 

diretriz clara a representação fiel e corajosa daquilo que os estudantes anseiam e acreditam. 

Importante, ainda, destacar que a Chapa 1 – Voz Ativa considera fundamental 

possuir uma atuação forte juntos aos departamentos e colegiados, colocando a defesa da 

qualidade acadêmica em primeiro plano. Para isso, o trabalho junto aos líderes de turma e o 

olhar atento ao que ocorre na sala de aula merecem nosso foco. É necessário defendermos 

incisivamente a manutenção da qualidade acadêmica já obtida, bem como lutar por 

melhorias cruciais na qualidade do ensino oferecido em nossa Faculdade. 

É tempo de expansão, que está não seja somente no espaço físico de nossa 

Faculdade e no corpo estudantil, mas também de ideias, de perspectivas, de mãos unidas e 

de sonhos cada vez maiores. Assim, convidamos a todos a participar do nosso Centro 

Acadêmico e fazê-lo tão grande quanto acreditamos que ele é. 

Secretaria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

A Secretaria de Ensino, Pesquisa e Extensão será responsável por promover ações 

que valorizem e fortaleçam o tripé acadêmico, atuando junto aos representantes de turma, 

aos departamentos e no apoio a grupos de estudo, pesquisa e extensão. A coordenadoria 

terá como função especial no período vigente, trabalhar em prol de assegurar a qualidade 

acadêmica em todos os sentidos. 



 

Propostas: 

 Auxiliar o bom andamento disciplinas, no que tange aulas, reofertas e apoio com 

material didático; 

 Dar continuidade ao fomento de bolsas e ampliar sua divulgação; 

 Abrir espaço para divulgar os grupos de pesquisa, extensão e estudo existentes na 

Faculdade, dando apoio ao que for demandado; 

 Orientar eleições para representantes das turmas do 1º semestre e apoia-los nas 

primeiras semanas de aula; 

 Trabalhar de forma incansável para que a ampliação de vagas não signifique 

retração da qualidade do ensino; 

 Buscar solicitar a aquisição de mais exemplares de livros designados pelas ementas 

das disciplinas do curso de licenciatura plena em matemática; 

 Fomento à produção acadêmica dentro da Faculdade, realizando bancas que 

contemplem as temáticas trabalhadas. 

 Criação de um grupo onde haverá o incentivo a criação de artigos científicos para 

publicação em simpósios e/ou congressos. 

Secretaria de Comunicação e Eventos 

A Secretaria de Comunicação e Eventos tem a importante função de promover 

atividades que complementem a formação acadêmica, trazendo para a Faculdade temas que 

muitas vezes não são abordados no currículo escolar. Além disso, visa ao aprofundamento 

de temáticas discutidas em sala de aula, bem como a trabalhar perspectivas críticas e 

interdisciplinares. Também, ampliar e fortalecer o elo entre o Centro Acadêmico e os 

estudantes da Faculdade. Através dos meios de comunicação, buscando um crescente 

engajamento no movimento estudantil, uma maior participação nos eventos do tripé 

acadêmico e a transmissão de informações acerca dos assuntos de interesse a todos os 

estudantes. 

Propostas: 

 Divulgação sobre temas de interesse dos estudantes de relevância acadêmica; 

 Recepção dos Calouros; 



 

 Criar e Realizar eventos que apresentem a matemática ao Campus Universitário de 

Castanhal; 

 Apoio e divulgação de eventos protagonizados por grupos de pesquisa, de extensão 

e de estudos, como forma de valorização da iniciativa estudantil; 

 Incentivar a participação Estudantil em Congressos Matemáticos, bem como fazer 

solicitações tanto de transportes quanto de auxílios financeiros; 

 Manter os meios de comunicação do Centro Acadêmico sempre atualizados – site, 

facebook, mural, instagram e whatsapp; 

 Pensar em outros meios para deixar os alunos sempre a par dos acontecimentos da 

Faculdade que envolva professores, discentes e outras questões acadêmicas; 

 Manter todos informados quanto ao que ocorre nas reuniões do CAMAT e da 

FACMAT; 

 Estimular a participação dos alunos nas reuniões do Centro, esclarecendo que todos 

são sempre convidados a participar e debater os assuntos da pauta, promovendo 

maior integração dos alunos nas discussões. 

Secretaria de Integração a Cultura e Esportes 

É função dessa secretaria proporcionar espaços de convivência e integração entre 

os estudantes da Faculdade de Matemática. A Secretaria de Integração a Cultura e Esportes 

assume a tarefa de organizar esses momentos, promovendo a aproximação entre discentes 

da Matemática e de outros cursos.  

Propostas: 

 Promover o incentivo ao esporte e a vida saudável interagindo com os profissionais 

envolvidos neste âmbito; 

 Organizar momentos culturais e de confraternização, a exemplo dos saraus, com 

espaço para discussões literárias, música e outras manifestações artísticas, 

promovendo a interdisciplinaridade e a aproximação com outros cursos. 



 

TESOURARIA  

     A tesouraria tem como função segundo o estatuto do CAMAT Castanhal, 

executar o planejamento econômico aprovado pela diretoria, tal como movimentar, 

conjuntamente com o presidente, as contas bancárias da entidade; além de apresentar o 

balancete da entidade e rubricar os livros contábeis.  

Propostas: 

 Organização do livro-caixa do Centro Acadêmico e a utilização deste, visando a 

transparência e equilíbrio entre receitas e despesas que ocorrerão para a 

manutenção deste órgão; 

 Elaboração de projetos para a adesão de recursos, juntamente com as secretarias de 

comunicação e eventos e integração a Cultura e esportes , cuja finalidade seja a 

estabilidade do Centro Acadêmico. Quanto a esses meios, temos por objetivo a 

análise das formas de distribuição dos recursos obtidos, para evidenciar a 

responsabilidade orçamentária interna; 

 Agilizar a sessão burocrática com prestação de contas mensais, para assim 

esclarecer toda e qualquer modificação de ordem da gestão; 

 Auxiliar a Presidência no exercício da organização e fiscalização das atividades de 

competência conjunta, para reforçar a segurança com a qual serão tratados os 

assuntos do Centro Acadêmico; 
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