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Ata nº 02/2015/LM 

 

 

Ata da reunião da Coordenação da Licenciatura em Matemática, realizada às dez horas do dia nove 1 

de dezembro de dois mil e quinze, na Universidade Federal do ABC, bloco A, torre dois, quinto 2 

andar na sala R-502-2. A reunião foi presidida pelo coordenador Francisco José Brabo Bezerra e 3 

contou com a presença dos docentes: Alessandro Jacques Ribeiro, Evonir Albrecht, Márcio Fabiano 4 

da Silva, Vinícius Cifú Lopes e Vivilí Maria Silva Gomes (vice-coordenadora) e dos docentes 5 

convidados: Claudio Fernando André e Márcia Aguiar. INFORMES: o primeiro informe foi a 6 

apresentação dos dois novos professores da licenciatura em matemática: o professor visitante Claudio 7 

e a professora efetiva Márcia. O segundo informe foi sobre a monitoria: o professor Francisco 8 

informou que o processo de escolha dos monitores teve que ser bastante rápido. Eles iniciaram em 9 

outubro e ficarão até dezembro. Mas provavelmente a licenciatura terá monitores no próximo ano. Os 10 

nomes dos monitores são Samuel e Josevaldo que terão como função inicial organizar o laboratório 11 

401 onde funcionam as aulas práticas. O terceiro informe foi sobre representante discente na 12 

licenciatura: atualmente a licenciatura não possui representante discente. O professor Francisco 13 

informou que foram realizadas em 2015, eleições para os docentes da coordenação, mas não para os 14 

discentes e esta, precisará ser realizada. O quarto informe foi sobre professor de LIBRAS: foi 15 

contratada para a licenciatura em filosofia uma professora visitante de LIBRAS que cobrirá também 16 

à licenciatura em matemática. Posteriormente o professor Francisco passará os horários em que ela 17 

trabalhará. O quinto informe foi sobre o concurso para professor adjunto: a vaga já foi aprovada pelo 18 

conselho do CMCC. O professor Francisco já foi comunicado pelo setor de concursos da SUGEPE 19 

que o edital já poderia ser publicado dia dezesseis de dezembro. O professor Francisco solicitou 20 

aprovação da coordenação para que o edital seja divulgado. Aprovado. O sexto informe foi sobre a 21 

elaboração do site da licenciatura em matemática: o professor Cláudio informou que já deu início aos 22 

trabalhos de elaboração do site juntamente com a estagiária Vanessa da divisão acadêmica. O 23 

professor Alessandro lembrou que, o site gradmat também precisará ser reformulado em virtude da 24 

retirada do curso da licenciatura dele. O sétimo informe foi sobre o grupo de agentes de 25 

internacionalização: o professor Alessandro informou a todos que ele foi indicado como 26 

representante da licenciatura em matemática como agente de internacionalização. Este grupo possui 27 

um representante de cada curso e foi constituído pela assessoria de relações internacionais com o 28 
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apoio da reitoria e tem como objetivo internacionalizar os cursos da UFABC. O professor Alessandro 29 

informou que uma das demandas será, no próximo ano, fazer uma versão em inglês das ementas das 30 

disciplinas.  O oitavo informe foi sobre a carta convite do Comitê Organizador Local do XII 31 

Encontro Nacional de Educação Matemática: o professor Francisco informou já estar participando de 32 

reuniões para a organização do evento que será sediado na UNICSUL, além do professor Alessandro, 33 

como representante da SBEM Nacional, e o professor Evonir, como representante da pós-graduação 34 

em ensino. O professor Alessandro perguntou se mais alguém gostaria de participar da organização 35 

desse evento. Ficou acertado que os interessados enviarão um e-mail ao professor Francisco. O nono 36 

informe foi sobre a vaga para professor de LIBRAS: o professor Francisco informou que embora 37 

tenha sido contratada uma professora que cobrirá todos os cursos, a licenciatura em matemática 38 

também solicitou uma vaga para professor visitante de LIBRAS, que já foi aprovada. Ficou decidido 39 

por se divulgar em outra oportunidade. EXPEDIENTE: O primeiro item do expediente é sobre o 40 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da licenciatura em matemática: o professor Francisco comentou 41 

que um dos problemas detectados na reformulação do PPC da licenciatura em matemática são as 42 

disciplinas de estágio supervisionado, que apresentam o mesmo código que em outros cursos. Sendo 43 

assim, se o aluno conclui outro curso de licenciatura e, posteriormente, quiser cursar a licenciatura 44 

em matemática, não se pode exigir que sejam realizados novamente os estágios exatamente por 45 

possuírem o mesmo código. O professor Francisco informou que a intenção é que na reformulação 46 

do PPC, sejam criados novos códigos de disciplinas para que esse problema seja resolvido. O 47 

professor ainda informou que a coordenação da licenciatura recebeu a proposta de algumas novas 48 

disciplinas: disciplina de game, corporalidade e educação e ludicidade e educação, sugeridas pelo 49 

professor Pedro Paulo, e uma disciplina relacionada com arte sugerida pelas professoras Maria 50 

Cândida do CCNH e Vivilí. Os professores deverão refletir sobre a possibilidade dessas inclusões no 51 

PPC. O segundo item do expediente foi sobre a minuta para formação de bancas de concursos 52 

proposta pelo conselho de centro do CMCC: o professor Francisco enviou para os membros da 53 

coordenação o referido documento para análise e sugestões. O objetivo desse documento é para que 54 

haja um rodízio de professores a fim de evitar repetições de membros nas bancas dos concursos. O 55 

professor Francisco ficará no aguardo das sugestões. O terceiro item do expediente foi a designação 56 

de uma comissão para criar normas da licenciatura em matemática: a comissão de graduação propôs 57 

que todos os cursos tenham normas. Ainda, a comissão de graduação informou que o único curso que 58 
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possui normas atualmente é o BC&T. O professor Francisco sugeriu de se usar as normas do BC&T 59 

como modelo para as normas da licenciatura em matemática, respeitando as suas especificidades. O 60 

professor Francisco informou que precisará ser criada uma comissão para redigir as normas. O 61 

primeiro item da pauta foi a proposta de criação de disciplinas: o professor Alessandro apresentou a 62 

proposta de inserção da nova disciplina Didática da matemática, para o que se propõem os 63 

professores Alessandro e Márcia para sua criação. História da matemática e Tendências de educação 64 

matemática passarão por uma atualização, tornando-se disciplinas obrigatórias e contarão em sua 65 

reformulação com os professores Evonir e Virgínia. Essas três disciplinas citadas terão quatro 66 

créditos cada uma. Sobre as disciplinas de conteúdo matemático: fundamentos de geometria terá a 67 

participação do professor Márcio com doze créditos, fundamentos de análise terá a participação da 68 

professora Regina, também com doze créditos e fundamentos de álgebra que terá como participantes 69 

os professores Alessandro e Márcia, com doze créditos também. O professor Alessandro sugeriu a 70 

formação de grupos de trabalho para discutir a viabilidade da criação e reformulação dos 71 

componentes curriculares. A constituição desses grupos e publicação das portarias serão organizadas, 72 

posteriormente, pela coordenação e deverá contemplar todos os professores da licenciatura em 73 

matemática: Alessandro, Claudio, Evonir, Francisco, Márcia, Márcio, Regina, Ruth, Silvia Virgínia e 74 

Vivilí. Sendo que os professores Francisco, Virgínia e Vivilí também comporão a equipe de análise 75 

das disciplinas de práticas. Aprovado. O segundo item da pauta tratou sobre a equivalência da 76 

disciplina de LIBRAS com o curso de extensão da PROEX: a professora Vivilí informou que esta é 77 

uma proposta da professora Virgínia devido a dificuldade que existe em se conseguir professores 78 

para esta área. Porém, o curso de licenciatura em filosofia conseguiu uma professora. Então, 79 

temporariamente o problema foi minimizado. A professora Vivilí sugeriu que esta questão fosse 80 

tratada posteriormente. Aprovada. O terceiro item da pauta tratou sobre a alocação didática do 1º 81 

quadrimestre de 2016: ficou decidido que, por falta de quórum, a alocação didática será enviada por 82 

e-mail aos professores para avaliação e aprovação. O quarto item da pauta tratou sobre a solicitação 83 

do aluno Oséias Melo de Morais: o professor Francisco informou que o referido aluno é do exército e 84 

precisará se afastar da UFABC. Por essa razão, o aluno solicitou realizar a disciplina Teoria 85 

Aritmética dos Números como estudo dirigido no 2º quadrimestre de 2016, disciplina esta, que será 86 

ofertada no quadrimestre citado. O professor Alessandro sugeriu informar ao aluno que se ele for 87 

aprovado em todas as disciplinas do 1º quadrimestre de 2016, restando apenas e unicamente a 88 
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referida disciplina, assim poderá ser cursada nos moldes solicitados no 2º quadrimestre de 2016. 89 

Aprovado. Nada mais havendo a declarar, o professor Francisco deu por encerrada a reunião às onze 90 

horas e cinquenta e um minutos, da qual eu Felipe Venancio Silva, lavrei a presente ata. 91 

 

 

Felipe Venancio Silva 

Assistente em Administração 

 

 

Francisco José Brabo Bezerra 

 Coordenador da Licenciatura em Matemática 


