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Licenciatura em Matemática 

ATA Nº 1/2017 

 

Aos cinco dias de abril do ano de dois mil e dezessete, no horário das catorze horas, na sala de 1 

reunião R312-2, no terceiro andar do Bloco A da Fundação Universidade Federal do ABC - 2 

UFABC, situada à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, 3 

realizou-se a reunião da Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática (LM) dessa 4 

Universidade, convocada pelo Professor Coordenador Francisco José Brabo Bezerra. Também 5 

estiveram presentes os docentes: Ruth Ferreira Santos Galduróz, Márcia Aguiar, Márcio Fabiano 6 

da Silva, Regina Helena de Oliveira Lino Franch, Vinicius Pazuch, Virginia Cardia Cardoso, 7 

Vivilí Maria Silva Gomes, Ailton Paulo de Oliveira Júnior e os representantes dos discentes da 8 

LM: Anna Maria de Moura Cavalcanti e Marcelo Takahico Watanabe. O Professor Francisco, 9 

coordenador da LM, iniciou a sessão às catorze horas e quinze minutos com os informes. 10 

Primeiro informe – Monitoria: foi comunicado aos presentes que atualmente o Laboratório da 11 

Licenciatura em Matemática - LAPEMC encontra-se sem bolsa para a monitoria, devido à 12 

redução no número de bolsas, a partir de agora estas só serão concedidas perante a apresentação 13 

de um projeto, todavia o aluno Marcelo Takahico Watanabe prontificou-se em ser monitor 14 

voluntário do laboratório. Segundo informe – Nomeação Pró Tempore para Representante dos 15 

Discentes: No que concerne este assunto, o discente Marcelo Takahico Watanabe foi nomeado, de 16 

acordo com a portaria 09 de 27 de março de 2017, como representante pró – tempore do curso 17 

Licenciatura em Matemática – LM em substituição ao aluno Fabrício Masaharu Oiwa da Costa 18 

que concluiu a LM. Terceiro informe – CPIC: Esta comunicação deu-se em decorrência à 19 

substituição de membro da Comissão dos Programas de Iniciação Científica - CPIC, onde durante 20 

o período, aproximado, de três anos teve como representante do Centro de Matemática, 21 

Computação e Cognição - CMCC o professor Francisco José Brabo Bezerra, assim, de acordo 22 

com a Comunicação Interna - CI 65 de 04 de abril de 2017 o novo representante do CMCC no 23 

CPIC será o docente Vinícius Pazuch. Quarto informe - Concurso Professor Visitante: Devido 24 

à falta de candidatos, onde até a data desta reunião havia apenas um candidato inscrito, as 25 

inscrições para este concurso foram prorrogadas para a data limite de vinte e dois de abril do ano 26 

de dois mil e dezessete. Quinto informe – Verba: Segundo o professor Francisco, após consultar 27 

a divisão administrativa do centro, informaram - lhe que para o curso da LM só há uma pequena 28 

verba para a aquisição de materiais para consumo, mas que, via convênio da Fundação de 29 

Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep,disponibilizou uma verba para compra de carteiras, sendo 30 
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que ainda restou uma quantia mínima que poderá ser usada para a compra de novos livros para 31 

LM. Ficou sob a responsabilidade da Anna Maria de Moura Cavalcanti, representante dos 32 

discentes no colegiado, verificar com os demais alunos quais os livros que deverão ser solicitados 33 

para compra.  Sexto informe – Apresentação do Professor Ailton Oliveira de Paulo Júnior: 34 

Foi apresentado aos membros do colegiado e aos demais presentes o professor Ailton Oliveira de 35 

Paulo Júnior, proveniente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, por 36 

redistribuição; a portaria n º 10 de 28 de março de 2017 consolida o seu credenciado no curso da 37 

LM na U UFABC. Sétimo informe - Resolução CNE 2/2015: Esta resolução amplia nas 38 

licenciaturas quatrocentas horas em todos os seus cursos, passando de duas mil e oitocentas para 39 

três mil e duzentas horas em sua carga horária, de acordo com o professor Francisco esta 40 

resolução continua em vigor e em breve ele abordará este assunto novamente com as respostas 41 

obtidas em consulta junto á Pró – Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – 42 

Propladi. Oitavo informe – Libras: Este assunto deu-se devido à solicitação de dois alunos para 43 

fazer um estudo dirigido referente a disciplina de Libras, já que a mesma não está sendo ofertada 44 

neste quadrimestre, porém a coordenação solicitou aos alunos uma comprovação e justificativa 45 

para que, após análise desta coordenação, esta solicitação seja aprovada ou não, uma vez que esta 46 

disciplina já foi oferecida em quadrimestres anteriores e eles não a cursaram.   Nono informe – 47 

Reformulação do Atual Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Foi encaminhado um e-mail  á 48 

Propladi com algumas questões referentes á reformulação do PPC, embora já haja uma nova 49 

versão deste projeto sendo elaborada, tendo como porta de entrada o Bacharelado em Ciência e 50 

Tecnologia – BC&T, este encontra-se parado, por indicação feita via prograd e pelos 51 

coordenadores das Licenciaturas em Filosofia e Matemática,  pelo fato da iminente aprovação do 52 

curso de Licenciatura  Interdisciplinar – LI, sendo que a partir desta aprovação a LI tornar-se-á a 53 

principal porta de entrada para os cursos das licenciaturas, diante deste contexto foi questionado à 54 

Propladi se a espera da aprovação da LI é pertinente ou não, ou se isso acarretará alguma 55 

implicação legal ao curso e quais  seriam as possibilidades favoráveis a este caso; em resposta a  56 

Propladi sugeriu que reformulem o PPC com base em todas as previsões legais, inclusive em 57 

relação à disciplina de Libras, e não se deve aguardar a aprovação da LI, uma vez que não há 58 

nenhuma previsão para que esta seja implantada, a Propladi sugeriu ainda que deverá ser 59 

escolhida uma opção e aprová-la, sendo a opção do BC&T com as quatrocentas horas adicionais  60 

apropriada, ou seja, dar continuidade ao projeto que já foi iniciado e se encontra pausado. Décimo 61 

informe – ENADE: Foi sugerida a formação de um grupo de estudo, voltado para a prova do 62 

Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes - ENADE, com a participação dos alunos que 63 
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já concluíram mais de oitenta por cento do curso e, consequentemente , serão convocados para 64 

realizarem o exame. Finalizados os informes iniciou-se a ordem do dia com a aprovação ou não 65 

das ATAs do colegiado da LM, correspondentes às reuniões realizadas aos trinta dias do mês de 66 

junho do ano de dois mil e dezesseis e aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e 67 

dezesseis, ambas as ATAs em questão foram aprovadas com ressalvas. O próximo item foi sobre 68 

a alocação didática, onde o coordenador do curso, professor Francisco, sugeriu as alocações dos 69 

docentes de acordo com as disciplinas e horários compatíveis a cada um, após alguns ajustes todos 70 

os presentes aprovaram suas alocações. O item seguinte foi sobre a revisão das ementas, que 71 

embora durante a reunião tenha sido aprovada a ampliação das justificativas das ementas e o 72 

reenvio ao Conselho do CMCC – ConCMCC a coordenação da LM junto à direção do CMCC 73 

decidiram não colocar este assunto na pauta da próxima reunião do ConCMCC e realizar uma 74 

força tarefa para apresentar em uma próxima sessão ordinária os seguintes itens: novo projeto 75 

pedagógico do curso; novas disciplinas que foram sugeridas na reunião da coordenação da LM; 76 

alteração na carga horária do curso; e a inclusão das quatrocentas horas adicionais referentes as 77 

resolução CNE 2/2015. Em uma breve discussão via e-mail, todos estiveram de acordo com a 78 

nova proposta. Nada mais havendo a tratar, o professor e coordenador do Curso da Licenciatura 79 

em Matemática, Francisco José Brabo Bezerra, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão 80 

às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Juliana Lilian da Silva, 81 

assistente em administração deste Centro, lavrei a presente Ata.  82 
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