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Ata da Plenária nº 002/2014/CMCC/LM 

 
 

Ata da reunião plenária da Licenciatura em Matemática (LM) da UFABC, realizada às quatorze 1 
horas e dois minutos do dia dezoito de novembro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões 312-2, 2 
no terceiro andar, da torre dois do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à 3 
avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi 4 
presidida pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, coordenadora, e contou com a presença dos 5 
docentes: Edson Alex Arrazola Iriarte, Evonir Albrecht, Francisco José Brabo Bezerra, Maria de 6 
Lourdes Merlini Giuliani, Silvia Cristina Dotta, Virgínia Cardia Cardoso (vice-coordenadora) e 7 
Vivilí Maria Silva Gomes e com a técnica-administrativa Eliane Cristina da Silva Nascimento. O 8 
primeiro item tratou sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE): a professora Ruth informou à 9 
plenária que o NDE da licenciatura em matemática foi formado tendo como presidente o professor 10 
Evonir Albrecht e como vice-presidente a professora Vivilí Maria Silva Gomes e que o referido 11 
núcleo já se encontra em atividade. O segundo item tratou sobre o Exame Nacional de Desempenho 12 
de Estudantes (ENADE): a professora Ruth informou à plenária sobre as ações que o professor 13 
Evonir tem tomado para orientação e incentivo aos alunos da licenciatura e do bacharelado em 14 
matemática que prestarão o ENADE este ano. A referida professora também informou que, até o 15 
momento, ninguém havia conseguido contato com a aluna Priscila Leal da Silva, o que tornava 16 
incerta a sua participação no exame. Porém, novas tentativas de contato ainda seriam realizadas até 17 
antes do exame que será no dia vinte e três de novembro de dois mil e quatorze. O terceiro item 18 
tratou sobre o site da licenciatura em matemática: a professora Ruth, juntamente com o técnico-19 
administrativo Felipe Venancio Silva, apresentaram o site da licenciatura em matemática que ainda 20 
está em processo de construção. A professora Ruth informou que o link do site será enviado para o e-21 
mail da plenária para que seus membros possam dar sua contribuição para a elaboração deste. O 22 
quarto item da pauta tratou sobre a alocação didática de 2015: a professora Ruth apresentou uma 23 
planilha com a alocação didática de 2015 para a plenária, explicando como ela foi elaborada e as 24 
dificuldades enfrentadas. O quinto item da pauta foi a criação da licenciatura interdisciplinar: a 25 
professora Virgínia apresentou o projeto das licenciaturas interdisciplinares elaborado pelo Comitê 26 
Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 27 
Básica (COMFOR) da qual ela faz parte. A professora ainda informou que o projeto percorrerá todos 28 
os caminhos que um curso novo percorre para ser aprovado, passando pelo ConsUni e ConsEPE. O 29 
projeto já foi apresentado para o magnífico reitor professor Klaus Werner Capelle que sugeriu 30 
alterações com relação à distribuição das disciplinas na grade curricular. A professora Virgínia 31 
solicitou que aos membros da plenária que lessem o projeto para darem suas contribuições antes de 32 
ser enviado para aprovação final.  O sexto item da pauta foi o Programa de Licenciaturas 33 
Internacionais (PLI): a professora Ruth explicou a necessidade de se haver um preparo dos alunos 34 
que ingressarão no PLI. Ela propôs a criação de um grupo de trabalho que atue neste sentido e 35 
solicitou que os interessados em participar a procurassem. O sétimo item da pauta foi a comissão de 36 
pesquisa: a professora Ruth informou que no final do mês de novembro se encerra o mandato dos 37 
membros da comissão de pesquisa e que, logo, estes precisam ser escolhidos. A professora ressaltou 38 
a importância de que, tanto o representante titular quanto o suplente sejam vinculados à licenciatura 39 
em matemática. O oitavo item da pauta foi o curso de inserção universitária (CIU): a plenária 40 
solicitou saber qual a função da licenciatura em matemática no referido curso em virtude de um 41 
pedido do professor Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC, que procura professores para 42 
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atuarem neste. A professora Ruth explicou que atualmente, devido a impossibilidade de se acumular 43 
mais uma função, a coordenação atuará apenas como uma consultoria para suporte ao curso de 44 
neurociência na área da educação. A técnica-administrativa Eliane explicou qual a função do CIU e 45 
qual a sua importância para os alunos recém-ingressados na UFABC. A professora Ruth solicitou 46 
que se houverem interessados em contribuir com o referido curso, que a procurassem. Como 47 
consideração final, professora Ruth ressaltou a importância de se terem representantes da licenciatura 48 
em matemática nas comissões em que haverá eleições num futuro próximo para que estes possam 49 
tentar impedir que propostas contrárias aos interesses do curso e dos docentes em geral, não 50 
vinguem. Nada mais havendo a declarar, a professora Ruth encerrou a reunião às quinze horas e vinte 51 
e sete minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata. 52 
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