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Licenciatura em Matemática 

 

 

ATA Nº 1/2018 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, no horário das catorze 1 

horas, na sala de reunião R502-2, no quinto andar do Bloco A da Fundação Universidade 2 

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, 3 

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do Curso de Licenciatura em 4 

Matemática (LM) dessa Universidade, convocada pelo Professor Coordenador Francisco José 5 

Brabo Bezerra. Também estiveram presentes os docentes: Ailton Paulo de Oliveira Júnior, 6 

Marcia Aguiar, Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, Vinícius Pazuch, Vivilí Maria Silva 7 

Gomes (Vice Coordenadora). Além dos professores, estiveram presentes o discente Marcelo 8 

Takahico Watanabe e a servidora Lucieni Gomes da Silva Martinelli, representantes dos 9 

discentes e dos técnicos administrativos, respectivamente.  O professor Francisco iniciou a 10 

reunião às catorze horas e quinze minutos com os informes. Primeiro Item: Renovação da 11 

Plenária do Curso - Com a nova reestruturação do LM houve a necessidade de uma 12 

reformulação na plenária do curso, haja vista que grande parte da composição atual não 13 

participa das reuniões convocadas; com base nisso foi encaminhado, pela coordenação, um e-14 

mail consultivo para todos os professores credenciados no LM com intuito de saber quem 15 

gostaria de continuar credenciado ou, ainda, optar pelo descredenciamento. Logo, obtivemos 16 

às seguintes respostas: dos trinta e seis docentes credenciados, apenas vinte e três se 17 

manifestaram, sendo dezoito pela continuidade e quatro pelo descredenciamento. Os que 18 

optaram pelo descredenciamento foram: Armando Caputi, Igor Leite Freire, Jair Donadelli 19 

Junior e Zanna Gennadyevna Kuznetsova. Aqueles que, mesmo com a prorrogação do prazo, 20 

não se manifestaram e não compareceram nas reuniões nos últimos dois anos, de acordo com 21 

o coordenador do LM, serão descredenciados na próxima reunião da plenária, a pedido da 22 

coordenação, consoante o art. 9º, inciso II, da Resolução de Comissão de Graduação nº 05 de 23 

09/09/14. Segundo Item: Novo Núcleo Docente Estruturante – NDE, Pós Reformulação 24 

da Plenária – Uma vez que a atual presidência do Núcleo Docente Estruturante - NDE, 25 

composta pelos docentes Evonir Albrecht (presidente) e Vivilí Maria Silva Gomes (vice-26 
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presidente), já está à frente desse trabalho há, aproximadamente, quatro anos e considerandoas 27 

reformulações pelas quaiso curso está passando, faz-se necessária  uma renovação da  sua 28 

composição. Terceiro Item: Avaliações dos Docentes – Segundo a professora Vivilí, desde o 29 

ano de dois mil e dezesseis a Comissão de Graduação – CG vem discutindo a questão da 30 

avaliação referente aos cursos e o retorno que estas devem ter, não só para a coordenação, mas 31 

também aos docentes. A partir do ano passado, além da avaliação sobre o curso, foram 32 

incluídas avaliações dos discentes a respeito dos professores e de acordo com a professora 33 

Vivilí, na penúltima reunião da CG ficou acertado que essas avaliações deverão ter uma 34 

devolutiva aos docentes que deverão enviar um feedback à coordenação com uma avaliação 35 

sobre o LM e propostas de melhorias tanto para as disciplinas, como para o curso como um 36 

todo. Após o recebimento dos relatórios elaborados por cada um, a coordenação do LM fará 37 

uma avaliação macro com propostas estratégicas para melhoria do ensino e estas serão 38 

apresentadas na reunião da CG. O professor Francisco também informou que houve uma 39 

alteração da disciplina Educação Inclusiva, pela qual a professora Priscila Benitez é a 40 

responsável, a qual já foi aprovada pelo colegiado e pelo Conselho do Centro de Computação, 41 

Matemáticao e Cognição (CMCC) – ConCMCC e agora foi encaminhada à CG. Quarto 42 

Item: Vagas para Professor Visitante – O LM dispõe de duas vagas para professor visitante, 43 

uma vez que no último edital aberto não houve nenhuma aprovação, que poderão ser 44 

preenchidas mediante a necessidade do curso. Todavia, a professora Regina sugeriu que seja 45 

realizado um estudo sobre a demanda de docentes, já que com a abertura da Licenciatura 46 

Interdisciplinar – LI haverá uma oferta maior de disciplinas para uma quantidade limitada de 47 

docentes, logo esse estudo mostrará se há necessidade de contratação dos docentes visitantes, 48 

posto que essas vagas não sejam asseguradas ao curso. Contudo, o número de docentes 49 

aumentará com o ingresso da professora Elisabeth Marcon Mello. Quinto Item: 50 

Planejamento de Disciplinas - Outro assunto comunicado pelo coordenador foi sobre o 51 

planejamento de disciplinas para os próximos quadrimestres, ou seja, ao final do segundo 52 

quadrimestre de cada ano a coordenação encaminhará aos docentes a alocação didática de 53 

cada um para o ano subsequente; também será aberto um programa em google docs, o qual 54 

todos deverão responder sobre quais disciplinas tem intenção de ministrar, em quais 55 

quadrimestres, turno, entre outros, e, posteriormente, serão acrescidos pontos a essas respostas 56 

para que futuramente possa ser avaliado se essas solicitações foram atendidas ou não. O 57 
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docente também deverá registrar no sistema três disciplinas do bacharelado interdisciplinar 58 

que ele tenha interesse em ministrar. Sexto Item: Decisão do Comitê Gestor Institucional 59 

de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação – 60 

COMFOR sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e a 61 

Residência Pedagógica – O COMFOR em consonância com as licenciaturas não acatou a 62 

residência pedagógica nos modos que ela foi proposta em edital da Capes e enviou à Pró-63 

reitoria de Graduação - Prograd o parecer de indeferimento da mesma. Já o PIBID foi aceito, 64 

mesmo diante das seguintes mudanças: aumento de alunos, diminuição de supervisores, 65 

diminuição de coordenadores, retirada do coordenador de gestão, participação, apenas, dos 66 

alunos dos dois primeiros anos e duração máxima de um ano e seis meses por projeto. Os 67 

docentes que se interessaram em fazer parte desse projeto foram: Ailton Paulo de Oliveira 68 

Junior e Evonir Albrecht (LM); Maisa Helena Altarugio e Solange Wagner Locatelli 69 

(licenciatura em química) e a professora Suze de Oliveira Piza como coordenadora 70 

institucional. Além dos docentes indicados, cada curso de licenciatura deverá enviar ao 71 

COMFOR os nomes de dois discentes que tenham interesse em concorrer pelas duas vagas 72 

oferecidas pelo projeto. Sétimo Item: Ingresso de Docente – A posse da professora Elisabeth 73 

Marcon Mello dar-se-á aos quatro dias do mês de maio do ano vigente. Oitavo Item: Semana 74 

do CMCC – A professora Vivilí encaminhou um e-mail aos docentes do LM com objetivo de 75 

criar uma única proposta para a semana do CMCC, mas não houve resposta. Portanto, o 76 

professor Francisco decidiu que caso haja algum docente interessado em participar do evento, 77 

esse deverá enviar seu argumento individualmente. No entanto as professoras Vivilí Gomes, 78 

Priscila Benitez e Elisabete Marcon, as quais fazem parte do Grupo de Pesquisa em Educação 79 

Especial e Inclusiva -GPEEI, encaminharam uma proposta conjunta e a professora Regina 80 

Franchi enviou outra própria. A vice – coordenadora também esclareceu que a escolha do 81 

Prof. Ailton e do Prof. Evonir para participar da comissão organizadora da Semana do CMCC 82 

não foi indicação da coordenação, visto que quando há uma demanda, a parte interessada 83 

entra em contato com a coordenação e esta envia a solicitação aos demais docentes com 84 

objetivo de saber quem se interessa em participar e, a posteriori, são encaminhados os nomes 85 

dos interessados para a área demandante escolher; logo, para essa específica comissão, a 86 

coordenação não teve nenhum conhecimento prévio sobre o assunto e nenhuma participação 87 

na indicação dos docentes para compor essa comissão. Diante desse acontecimento, o 88 
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colegiado manifestou a estranheza dessas nomeações em comissões sem o prévio 89 

conhecimento da coordenação, ato  que vem se tornando frequente e tem causado desconforto 90 

ao grupo, assim a professora Regina Franchi se manifestou sobre o assunto no mesmo sentido 91 

e a professsora Marcia Aguiar sugeriu, e o colegiado acatou, a prática de quando alguém 92 

receber algum desses convites, este só deverá ser aceito mediante consentimento prévio do 93 

colegiado. Nono Item: Análise dos Catálogos de Disciplinas – O Bacharelado em 94 

Matemática desenvolveu um sistema de busca com palavras chaves para encontrar ementas 95 

semelhantes que compõem o catálogo de disciplinas. O propósito desse programa será 96 

enxugá-lo, tendo em vista que atualmente ele é composto por mais de mil e duzentas 97 

disciplinas. No que diz respeito às disciplinas do LM, o NDE encaminhará aos docentes a 98 

parte da matriz referente ao curso, que foi enviada pelo Grupo de Trabalho – GT da CG, para 99 

que todos possam analisar se a proposta de enxugamento feita por eles é pertinente; o prazo 100 

limite para essa análise é o mês de julho. Décimo Item: Entrega dos Planos de Ensino do 2º 101 

Quadrimestre – O coordenador de curso deverá encaminhar à Prograd os planos de ensino 102 

referentes a cada docente, quadrimestre a quadrimestre; para tal, os planos deverão ser 103 

entregues uma semana antes do início de cada quadrimestre. No caso do LM existem algumas 104 

pendências que perpetuam desde o ano passado e que serão cobradas via e-mail pela 105 

coordenação. Décimo Primeiro Item: Licenciatura Interdisciplinar – LI – Até o presente 106 

momento houve duas reuniões para discutir sobre o projeto pedagógico da LI, em uma delas 107 

foi apresentada uma proposta do LM e outra do Curso de Licenciatura em Física; esta última 108 

foi estabelecida em cinco eixos, que propiciarão o remanejamento das disciplinas podendo, 109 

assim, garantir que os alunos possam cursar primeiro as disciplinas que servirão de alicerce 110 

para sua formação inicial e, posteriormente, as demais disciplinas como, por exemplo, 111 

Políticas Educacionais. Embora a proposta do Curso de Licenciatura em Física seja bastante 112 

promissora, as duas propostas apresentadas serão moldadas e o projeto deverá ser apresentado 113 

até aos vinte e um dias do próximo mês. Décimo Segundo Item: Inclusão de Atividades de 114 

Extensão nos Cursos em Geral - De acordo com a resolução do Conselho de Ensino, 115 

Pesquisa e Extensão – ConsEPE, nº 222 de 22 de agosto de 2017, todos os cursos de 116 

graduação deverão implantar no Projeto Pedagógico - PPC e nas Práticas Pedagógicas, no 117 

mínimo, dez por cento da carga horária total em ações de extensão e cultura; todavia, segundo 118 

a professora Vivilí, o LM já adota isso, tendo como práticas de extensões curriculares os 119 
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estágios, que abrangem as escolas, e outros programas como, por exemplo: O Programa 120 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e o Observatório da Educação – 121 

OBEDUC. Acredita-se, porém, que essa nova demanda será incluída no projeto pedagógico 122 

da LI, já que o novo PPC do LM acabou de ser reformulado. O professor Francisco 123 

aproveitou para lembrar a todos sobre o e-mail que foi enviado pela direção do CMCC sobre a 124 

inclusão de atividades de apoio nos planos de ensino, para as quais deverão ser 125 

disponibilizadas horas extras pelos docentes para atendimento ao aluno. Décimo Terceiro 126 

Item: Organização do Encontro Paulista de Educação Matemática - EPEM 2020 - 127 

Consoante o coordenador, será agendada uma reunião com os professores da Universidade 128 

Cidade de São Paulo – UNICID, Douglas da Silva Tinti e Maria da Conceição Passeggi, que 129 

foram os últimos organizadores do evento. O objetivo dessa reunião será compreender melhor 130 

a demanda e os desafios que poderão advir no evento previsto para o ano de dois mil e vinte. 131 

Décimo Quarto Item: Doação da Verba do PIBID - Foi comunicado sobre decisão tomada 132 

pelo grupo de docentes do LM a respeito da doação de materiais ao Centro de Ciências 133 

Naturais e Humanas - CCNH e de toners ao CMCC; esta verba é proveniente do valor 134 

restante que foi disponibilizado ao PIBID para a aquisição de materiais de consumo. Além das 135 

doações, também foram comprados alguns materiais que ficarão disponíveis aos docentes no 136 

armário do laboratório. Décimo Quinto Item: E-book - O professor Vinícius Pazuch relatou 137 

que no ano passado  participou da organização da semana das licenciaturas e que os anais já 138 

se encontram disponível, em formato de e-book, no site da Prograd. Décimo Sexto Item: 139 

Edital de Iniciação Científica – Segundo Pazuch, o qual faz parte do Comitê do Programa de 140 

Iniciação Científica -CPIC, o edital de iniciação científica foi prorrogado até os dezoito dias 141 

do mês de maio. Décimo Sétimo Item: Correção do PPC – As correções do projeto 142 

pedagógico deverão ser encaminhadas à CG até os dezenove dias do mês de julho. Ordem do 143 

Dia – Primeiro : Aprovação da ATA 03/2017 – Aprovada com duas abstenções. Segundo: 144 

Alocação Didática do 2º e 3º quadrimestre – Aprovadas. Terceiro: Coordenadores de 145 

Disciplinas do 2º e 3º quadrimestre – Aprovados. Quarto: Indicação do Professor 146 

Alessandro para Compor o Grupo que Irá Discutir o Planejamento Estratégico nos 147 

Próximos Anos no CMCC – Foi aprovado o professor Alessandro Jacques Ribeiro como 148 

titular e a professora Regina Helena de Oliveira Lino Franchi como suplente. Quinto: 149 

Descredenciamento de Docentes – Os docentes Maria de Lourdes Merlini Giuliani, 150 
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Armando Caputi, Zhanna Gennadyevna Kuznetsova e Igor Leite Freire manifestaram 151 

interesse pelo descredenciamento do curso após consulta via e-mail pela coordenação. É 152 

importante ressaltar que a solicitação da professora Maria de Lourdes já havia sido deferida 153 

por ad referendum. Todas as solicitações supracitadas foram aprovadas por unanimidade. 154 

Sexto: Edital de Monitoria – Todos votaram a favor do resgate e pelo prosseguimento do 155 

edital que havia sido iniciado no ano anterior. Nada mais havendo a tratar, o professor e 156 

coordenador do LM, Francisco José Brabo Bezerra, agradeceu à presença de todos e encerrou 157 

a sessão às dezesseis horas e vinte e sete minutos, da qual, para constar, eu, Juliana Lilian da 158 

Silva, assistente em administração deste Centro, lavrei a presente Ata.  159 

 

 

 

_______________________________________ 

Juliana Lilian da Silva 

Assistente em Administração 
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Francisco José Brabo Bezerra 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática 

 

 


