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Ata nº 01/2016/LM 

 

 

Ata da reunião da Coordenação da Licenciatura em Matemática, realizada às quatorze horas e dez 1 

minutos do dia trinta de junho de dois mil e dezesseis, na Universidade Federal do ABC, bloco A, 2 

torre dois, quinto andar na sala R-502. A reunião foi presidida pelo coordenador Francisco José 3 

Brabo Bezerra e contou com a presença dos docentes: Alessandro Jacques Ribeiro, Evonir Albrecht, 4 

Márcio Fabiano da Silva, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Virgínia Cardia Cardoso e Vivilí Maria 5 

Silva Gomes (vice-coordenadora). INFORMES: o primeiro informe foi sobre a monitoria. O curso 6 

está com dois monitores: o aluno Davi, que está participando das aulas com o professor Francisco, e 7 

o aluno Rodrigo, que está participando das aulas com o professor Evonir. O segundo informe foi 8 

sobre o site da Licenciatura em Matemática: o professor Francisco informou que o site já está 9 

disponível na internet para acesso e pediu sugestões para melhoria. O terceiro informe foi sobre o 10 

evento UFABC para todos: foram convidados os professores Claudio e Márcia para representarem a 11 

Licenciatura em Matemática e organizarem o estande no evento. Quarto informe: proposta de evento 12 

da LM. O professor Francisco pediu sugestões para eventos do curso. A professora Virgínia falou 13 

que o grupo que ela coordena irá promover uma palestra no dia 08/07 e pediu para que seja 14 

divulgado no site do CMCC e o professor Francisco pediu para que o Felipe publique o evento no 15 

site da LM também. O professor Francisco convidou alunos para serem monitores do ENEM: Foram 16 

recebidas sete inscrições. O professor Evonir pediu a relação dos alunos inscritos. O sexto informe 17 

foi sobre a coordenação da SABINA: a professora Virgínia informou que a UFABC está assumindo a 18 

coordenação da SABINA, porém ainda está em processo burocrático. No período de recesso escolar, 19 

a SABINA estará aberta às sextas-feiras, sábados e domingos para o público geral, e a UFABC 20 

precisa organizar oficinas com a colaboração das pessoas da universidade para oferecer ao público. A 21 

professora Virgínia solicitou ajuda à coordenação para encontrar algum aluno da graduação ou da 22 

pós-graduação que possa oferecer uma oficina no dia vinte e nove de julho. ORDEM DO DIA: o 23 

primeiro item foi a reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da licenciatura e os relatos 24 

dos grupos de trabalho criados para reformular as ementas para o novo PPC. O professor Francisco 25 

levou o material entregue pelos integrantes dos GTs. Na última versão, tais ementas foram corrigidas 26 

pela Profa. Ruth de acordo com os livros disponíveis na biblioteca e na quantidade necessária básica 27 

ou complementar. O professor Evonir sugeriu que o professor Francisco enviasse as ementas por e-28 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4496-7950 

dac.cmcc@ufabc.edu.br 

 

 

mail para os membros da coordenação. A professora Ruth salientou que as ementas ainda deverão ser 29 

aprovadas pela coordenação, pela plenária e após pelo Conselho de Centro. O professor Francisco 30 

falou que todas as disciplinas serão enviadas somente quando terminarem o PPC. A professora 31 

Virgínia falou que as informações deverão ser passadas para a Comissão de Graduação e Conselho 32 

de Centro em formulário disponibilizado no site da PROGRAD. A professora Virgínia sugeriu que 33 

seja solicitado aos grupos de trabalho que preencham os formulários, justificando as mudanças. A 34 

professora Ruth opinou dizendo que as disciplinas do núcleo comum não devem ser alteradas. Foram 35 

discutidas as propostas de criação das disciplinas Fundamentos Psico-antropológicos da Educação, 36 

Matemática nos Anos Iniciais, Matemática e Ciências, Games, Tecnologia, Matemática Financeira, 37 

Educação Estatística, Autoria Digital. O nome da disciplina Matemática e Ciência será alterado para 38 

Matemática. O professor Francisco salientou que a CG está pedindo que as disciplinas sejam 39 

vinculadas a algum curso e colocadas como Opção Limitada.  O professor Evonir e a professora 40 

Vivili falaram sobre o projeto de uma disciplina que correlacione a arte com a matemática. O 41 

professor Evonir sugeriu que a disciplina Educação Estatística se relacione com Matemática 42 

Financeira. Todas as práticas tiveram propostas com quatro créditos, ementas reformuladas e 43 

bibliografias atualizadas. O professor Alessandro falou que está discutindo e trabalhando junto com a 44 

Márcia duas disciplinas: Tópicos de Grupos e Anéis, Tópicos de Anéis e Corpos. O professor 45 

Alessandro pediu sugestões para os professores Márcio e Regina e na próxima semana pretendem 46 

finalizar o formulário e apresentar para o grupo. O professor Márcio prosseguiu discorrendo sobre 47 

duas disciplinas obrigatórias da LM: Geometria Plana e Construções Geométricas, e a Fundamentos 48 

de Geometria.  O professor Francisco informou que recebeu uma proposta de uma disciplina 49 

chamada Corporeidade e Educação e Ludicidade e Educação, e que uma proposta semelhante 50 

também foi proposta pela Profa. Vivili. O professor Alessandro sugeriu que responda ao professor 51 

que a coordenação está discutindo e analisando junto com as outras disciplinas propostas. Alocação 52 

Didática: O professor Francisco falou que a coordenação do BM alterou os dias de Cálculo Numérico 53 

de segunda e quarta feira para terça e quinta feira e foi aceito pela coordenação do LM. A disciplina 54 

Políticas Educacionais a professora Vivili se candidatou a ministrar. A coordenação recebeu um 55 

abaixo-assinado dos alunos pedindo Fundamentos de Geometria. A professora Ruth sugeriu que seja 56 

verificado se os alunos que fizeram o abaixo-assinado estão matriculados na LM. O professor 57 

Francisco perguntou se alguém teria preferência para ministrar alguma disciplina e a professora 58 
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Virginia falou que havia conversando com o professor Alexei e poderia ministrar Evolução dos 59 

Conceitos Matemáticos no período noturno. O professor Alessandro se candidatou a ministrar a 60 

mesma disciplina no período diurno. Banca: o professor Francisco anunciou alguns nomes que 61 

poderiam ser convidados para compor os membros da banca do concurso edital para professor 62 

Adjunto, referente ao edital 228/2015: Virginia (presidente), Evonir (suplente), Vitor Giraldo, Célia 63 

Leme, Márcio Fabiano da Silva, Renata Gama, Edda Curi e Marisa Dias. Aprovação das Atas: 64 

aprovadas. Nada mais havendo a declarar, o professor Francisco deu por encerrada a reunião às 65 

dezesseis horas e vinte e três minutos, da qual eu Candido Tiepo Junior, lavrei a presente ata. 66 
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