
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 

Divisão Acadêmica 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4496-7950 

dac.cmcc@ufabc.edu.br 

 

 

Ata nº 01/2015/LM 

 

 

Ata da reunião conjunta entre a Coordenação e o Núcleo Docente Estruturante, ambos da 1 

Licenciatura em Matemática, realizada às dez horas e vinte e um minutos do dia vinte e oito de abril 2 

de dois mil e quinze, na Universidade Federal do ABC, bloco A, torre dois, terceiro andar na sala 3 

312-2. A reunião foi presidida pela coordenadora Ruth Ferreira Santos Galduróz e contou com a 4 

presença dos docentes: Evonir Albrecht (presidente do NDE), Francisco José Brabo Bezerra, Maria 5 

de Lourdes Merlini Giuliani, Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, Virgínia Cardia Cardoso 6 

(vice-coordenadora) e Vivilí Maria Silva Gomes (vice-presidente do NDE).  O primeiro item da 7 

pauta foi a votação da ata de reunião 05/2014 da coordenação da licenciatura em matemática: 8 

aprovada pela coordenação. O segundo item tratou sobre a aprovação da ata de reunião 01/2015 do 9 

núcleo docente estruturante da licenciatura em matemática: aprovado pelo NDE. O terceiro item 10 

tratou sobre o projeto de licenciaturas internacionais: a professora Vivilí informou que ela e o 11 

professor Francisco participaram da construção de um novo projeto de licenciaturas internacionais 12 

como representantes da licenciatura em matemática. Também compuseram a equipe, representantes 13 

das licenciaturas em biologia, física e química. A professora Vivilí ressaltou o fato de que 14 

constantemente solicitou o auxílio das professoras Ruth e Virgínia, as quais sempre a atenderam 15 

prontamente. A professora Ruth colocou em votação na coordenação a aprovação do referido projeto. 16 

Aprovado. O quarto item tratou sobre a licenciatura interdisciplinar: a professora Virgínia comentou 17 

que atualmente este projeto de criação da licenciatura interdisciplinar está aguardando o conselho 18 

universitário aprovar uma nova normatização para a criação de novos cursos. A professora Ruth 19 

ressaltou a necessidade desse projeto ser votado na coordenação e no NDE da licenciatura em 20 

matemática para que ele seja levado a diante. A professora Ruth colocou em votação na coordenação 21 

o projeto da licenciatura interdisciplinar. Aprovado. Em seguida a professora Vivilí colocou em 22 

votação o referido projeto no NDE. Aprovado. O quinto item tratou sobre a reformulação de ementas 23 

e bibliografia das disciplinas comuns às licenciaturas: a professora Virgínia relatou que desde o ano 24 

de 2012, grupos de trabalho revisaram várias disciplinas didáticas, práticas de ensino de ciências e 25 

matemáticas, libras, políticas educacionais, estágios, entre outras, e já apresentaram resultados de 26 

seus trabalhos desde 2013, porém, vários contratempos impediram de que esta revisão fosse levada 27 

adiante. A professora Virgínia ainda ressaltou que esta revisão deve ser votada nas coordenações, 28 
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plenárias e NDE de todos os cursos das licenciaturas, além dos conselhos de centros. A professora 29 

Ruth colocou em votação na coordenação a proposta de reformulação apresentada. Aprovado.  Em 30 

seguida, a professora Vivilí colocou em votação no NDE proposta de reformulação apresentada. 31 

Aprovada. O sexto item da pauta tratou sobre a alocação didática do segundo e terceiro quadrimestre 32 

do ano de 2015: as propostas de alocações didáticas do segundo e terceiro quadrimestres foram 33 

enviados por e-mail para a análise dos professores, porém, constatou-se que não eram as últimas 34 

versões das alocações. A professora Ruth enviará posteriormente via e-mail, as propostas das 35 

alocações para a análise dos professores e aprovação na próxima reunião. O sétimo item tratou sobre 36 

a resolução de estágios das licenciaturas: a professora Virgínia iniciou o assunto apresentando três 37 

casos de alunos que solicitaram matrícula nas disciplinas de estágio supervisionado no último 38 

período de matrícula, para a análise da coordenação. O primeiro caso foi de uma aluna que cursava 39 

licenciatura em química e que jubilou. Ela reingressou recentemente para cursar a licenciatura em 40 

matemática e possui todos os requisitos para cursar as disciplinas de estágio, porém, pelas regras da 41 

resolução de estágio, ela também precisa ter realizado dois anos de curso, algo que ela ainda não fez 42 

por ter reingressado na UFABC recentemente. A coordenação, então, decidiu que, por causa dessa 43 

regra, ela não poderá cursar a disciplina de estágio. O segundo caso é de uma aluna que realizou a 44 

disciplina em estágio supervisionado II – nível fundamental pelo curso de biologia e solicitou 45 

equivalência dessa disciplina para o curso de matemática. Como os códigos das disciplinas são iguais 46 

não é possível realizar a equivalência, sendo que, o enfoque das disciplinas é diferente. A professora 47 

Ruth propôs à coordenação refletir sobre como alterar o nome e o código desta disciplina para sanar 48 

este problema. Aprovado. No terceiro caso, a professora Virgínia relatou que devido a diversos 49 

problemas que vem ocorrendo com relação às disciplinas de estágio supervisionado das licenciaturas, 50 

a resolução de estágios foi reformulada. Esta será entregue à professora Ruth que retransmitirá à 51 

coordenação via e-mail para análise e, posteriormente, será discutida em uma reunião futura. A 52 

professora Virgínia também levantou alguns problemas com relação às disciplinas de estágios como: 53 

prazo de entrega dos relatórios e matrícula das disciplinas que a nova resolução está tentando 54 

corrigir. A professora Ruth propôs que fosse entregue aos alunos um protocolo na ocasião da entrega 55 

dos relatórios. O professor Francisco acrescentou na proposta que os alunos entreguem os relatórios 56 

na divisão acadêmica do CMCC e, posteriormente os encaminhe ao professor orientador. Aprovado 57 

pela coordenação. O oitavo item tratou sobre as disciplinas comuns entre a licenciatura e o 58 
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bacharelado em matemática: a professora Ruth sugeriu que o NDE marque uma reunião conjunta 59 

com a coordenação do bacharelado para fazer os ajustes necessários para que haja mais disciplinas 60 

em comum entre os cursos. O NDE atenderá a sugestão. O nono item tratou sobre os eventos da 61 

licenciatura: a professora Virgínia informou que no CMCC existe uma comissão que presta auxílio 62 

aos eventos dos cursos vinculados a esse centro. A professora Virgínia solicitou aprovação da 63 

coordenação para solicitar o auxílio dessa comissão para um evento relacionado ao grupo de pesquisa 64 

que ela participa pertencente ao observatório da educação (OBEDUC), que é relacionado ao ensino 65 

da matemática, que acontecerá em setembro, porém, não é um evento promovido pelo curso de 66 

licenciatura em matemática. A coordenação aprovou a solicitação. A professora Ruth ainda informou 67 

que o concurso para professor visitante e concurso para professor adjunto possuem quatro e dezoito 68 

inscritos respectivamente. Ela ainda informou que transmitiu por e-mail os nomes dos candidatos aos 69 

professores para que esses informem se há algum conhecido entre eles. Essa informação é necessária 70 

para que a banca examinadora seja isenta e não tendenciosa. A professora Ruth solicitou que a 71 

coordenação pense em nomes de professores convidados externos para compor a banca examinadora 72 

e os envie a ela por e-mail. Nada mais havendo a declarar, a professora Ruth Ferreira Santos 73 

Galduróz deu por encerrada a reunião às onze horas e cinquenta e seis minutos, da qual eu Felipe 74 

Venancio Silva, lavrei a presente ata. 75 
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