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Licenciatura em Matemática 

ATA Nº 2/2017 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, no horário das nove horas, 1 

na sala de reunião R312-2, no terceiro andar do Bloco A da Fundação Universidade Federal do 2 

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

Paulo, 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: Evonir Albrecht, Márcia Aguiar, Vinicius Cifú Lopes, Virginia 6 

Cardia Cardoso, Vivilí Maria Silva Gomes e o representante dos discentes da LM: Marcelo 7 

Takahico Watanabe. O Professor Francisco, coordenador da LM, iniciou a sessão às nove horas e 8 

dezenove minutos com os informes. Primeiro informe – Avaliação do Curso: A Pró – Reitoria 9 

de Graduação - Prograd elaborou um questionário de avaliação sobre o curso de Licenciatura em 10 

Matemática que foi passado aos discentes para que os mesmos atribuíssem notas a diferentes itens 11 

relacionados ao curso; posteriormente essa avaliação foi encaminhada ao coordenador do curso e 12 

apresentada aos docentes que compõe a coordenação. Segundo informe – Resolução 2/2015 13 

sobre a alteração da carga horária nos cursos de licenciatura: Foi informado que a alteração 14 

prevista na resolução 2/2015, que amplia nas licenciaturas quatrocentas horas em todos os seus 15 

cursos, passando de duas mil e oitocentas para três mil e duzentas horas em sua carga horária, foi 16 

prorrogada para até o ano de dois mil e dezoito; sendo assim, o prazo de implantação passou de 17 

dois para três anos. Terceiro informe – Coordenador de Disciplina: O coordenador do curso, 18 

professor Francisco Bezerra, sugeriu a criação de um fluxo no que diz respeito à coordenação das 19 

disciplinas referentes á LM para que não haja conflitos e mais de um docente seja coordenador da 20 

mesma disciplina, ou até mesmo para que haja uma rotatividade de docentes nessa atividade. 21 

Quarto informe – UFABC para Todos: A professora Márcia Aguiar, neste ano, será a 22 

coordenadora do evento UFABC para Todos e pediu a colaboração de todos para a realização do 23 

evento. Quinto informe – Plano de Ensino (componente curricular): O professor Francisco 24 

solicitou aos docentes que todo o plano de ensino deverá ser entregue à Prograd dentro do formato 25 

sugerido e antes do início de cada quadrimestre. Sexto informe – Ações para o Exame Nacional 26 

de Desempenho de Estudantes – ENADE: Foi sugerida a formação de um grupo de estudo 27 

voltado para os alunos que participarão do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 28 

ENADE à realizar-se aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano vigente. Sétimo informe –  29 

Profa. Priscila - docente de Educação Inclusiva: O ingresso da professora Priscila na 30 
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Universidade Federal do ABC - UFABC, dar-se-á no mês de setembro deste ano, quando chegará 31 

ao fim o seu benefício de licença maternidade; posteriormente, ela será credenciada no Centro de 32 

Matemática, Computação e Cognição – CMCC onde lecionará a disciplina de Educação Inclusiva. 33 

Oitavo informe – GT 11 vagas (resultado/relatório): foi lançado um edital genérico pela 34 

universidade contendo quarenta vagas, as quais foram divididas entre os centros e, 35 

posteriormente, entre os seus respectivos cursos para que sejam abertos novos concursos ao 36 

decorrer deste ano. Para esta divisão foi criado um Grupo de Trabalho – GT, em que destas 37 

quarenta vagas foram concedidas dezesseis vagas para o Centro de Ciências Naturais e Humanas 38 

– CCNH, treze para o Centro de Engenharia Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CESC e 39 

onze para o Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC, diante disto o CMCC criou 40 

um Grupo de Trabalho, composto pelos coordenadores dos cursos e direção do centro, entre os 41 

quais houve um consenso de que dentre as onze vagas, nove deverão ser destinadas ao 42 

Bacharelado em Matemática – BM, uma para a Licenciatura em Matemática – LM e uma para a 43 

Cognição. O próximo passo para a consolidação dessas vagas será a aprovação no Conselho de 44 

Centro. Nono informe – GT Estágio – Profa. Márcia Aguiar: a Profa. Marcia, que foi indicada 45 

para participar da comissão de reformulação das diretrizes de estágios obrigatórios das 46 

licenciaturas, informou que está participando do referido grupo e as propostas de reformulação 47 

das diretrizes serão enviadas aos membros do Colegiado para apreciação e sugestões. Décimo 48 

informe – Semana das Licenciaturas: Acontecerá no mês de Outubro deste ano a Semana das 49 

Licenciaturas à realizar-se nos dias 09,10 e 11 do mês supracitado, a qual contará com a 50 

participação dos docentes e discentes para o sucesso do evento. Finalizado os informes deu-se 51 

início ao Expediente do Dia - Discussão sobre a apresentação de duas novas disciplinas 52 

relacionadas às questões etno-raciais: A coordenação deste curso recebeu do aluno Jorge Costa 53 

Silva Filho a proposta para criação de duas disciplinas, sendo elas: Educação das Relações 54 

Étnicorraciais e Afro Matemática como Transformadora Social, esta proposta ficou sob a 55 

responsabilidade da Professora Ruth em aprofundar o assunto e ampliar a discussão com alunos e 56 

docentes. Ordem do Dia – Primeiro Item – Aprovação da Ata 01/2017: A Ata 01/2017, 57 

referente á reunião realizada no dia cinco do mês de abril deste ano, foi aprovada por cinco votos 58 

a favor e duas abstenções. Segundo item - Aprovação da Alocação do Terceiro Quadrimestre – 59 

2017: O professor Francisco apresentou aos docentes a proposta de alocação para o terceiro 60 

quadrimestre de 2017 - Q3, após ajustes a alocação foi aprovada por unanimidade. Terceiro Item 61 

- Aprovação de Banca de Concurso para Visitante: Para compor a banca do concurso para 62 

visitante foram escolhidos os docentes: Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Evonir Albrecht e Márcia 63 
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Aguiar como titulares e os professores Vinicius Pazuch e Ruth Ferreira Santos Galduróz como 64 

suplentes. Quarto Item - Discussão e Aprovação do Edital de Concurso Adjunto: Foi proposto 65 

pela coordenação da LM um modelo de edital para ser lançado na abertura do concurso para 66 

professor adjunto, após ajustes este foi aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a 67 

tratar, o professor e coordenador do Curso da LM, Francisco José Brabo Bezerra, agradeceu a 68 

presença de todos e encerrou a sessão às doze horas e trinta e dois minutos, da qual, para constar, 69 

eu, Juliana Lilian da Silva, assistente em administração deste Centro, lavrei a presente Ata.  70 
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