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Licenciatura em Matemática 

Reunião Conjunta da Coordenação e NDE 

ATA Nº 2/2016 

 

Aos trinta dias de novembro do ano de dois mil e dezesseis, no horário das dezesseis horas, na 1 

sala de reuniões 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 conjunta da Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática (LM) e 4 

do Núcleo Docente Estruturante - NDE, dessa Universidade, convocada pelos Professores 5 

Coordenadores Francisco José Brabo Bezerra e Evonir Albhecht, respectivamente. Também 6 

estiveram presentes os docentes: Alessandro Jacques Ribeiro, Evonir Albrecht, Márcia Aguiar, 7 

Márcio Fabiano da Silva, Regina Helena de Oliveira Lino Franch, Vinicius Cifú Lopes, Vinicius 8 

Pazuch, Virginia Cardia Cardoso, Vivilí Maria Silva Gomes e a representante dos discentes da 9 

LM: Anna Maria de Moura Cavalcanti. O Professor Francisco, coordenador da LM, iniciou a 10 

sessão às dezesseis horas e quinze minutos com os informes. Primeiro informe: Evento “UFABC 11 

PARA TODOS” do qual a professora Márcia Aguiar fez um relato sobre o sucesso do trabalho 12 

desenvolvido por ela, pelo professor Cláudio Fernando André e mais oito alunos. Segundo 13 

informe: Monitoria do Laboratório de Práticas de Ensino de Matemática e Cognição - LAPEMC, 14 

onde atualmente o curso conta com dois monitores sendo eles: Murilo e Rodrigo. Estes já tiveram 15 

seus horários e atividades definidos pela professora Vivilí. Também foi informado sobre uma 16 

verba disponível para compra de livros e solicitado aos professores sugestões de bibliografias para 17 

serem adquiridas. Terceiro informe: Acervo de livros da biblioteca, onde foi solicitado via e-mail 18 

pelo setor, um inventário sobre os livros que foram cedidos como empréstimos permanentes de 19 

outras áreas ou de docentes. Quarto informe: Apresentação do professor Vinicius Pazuch, 20 

aprovado no último concurso para docentes da LM. Quinto informe: Concurso de redistribuição, 21 

onde foi aprovado apenas um candidato, professor Ailton Paulo de Oliveira Junior da 22 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), que teve seu nome publicado na portaria Nº 23 

36 de 03 de outubro de 2016. Sexto informe: II Semana das Licenciaturas, de acordo com a 24 

professora Virginia todas as discussões foram excelentes, entretanto teve pouca demanda. Foi 25 

sugerido que a data da Semana da LM seja incluída na programação didática e haja participação 26 

dos docentes para que os alunos tenham um incentivo maior para participar do evento. Sétimo 27 

informe: Participação da LM no Comitê do Programa de Iniciação Científica – CPIC, do qual o 28 

Professor Francisco José Brabo Bezerra faz parte há mais de dois anos junto com um 29 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 

Divisão Acadêmica 

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4496-7950 

dac.cmcc@ufabc.edu.br 

 

 

 2 

representante da Matemática e outro da Cognição, todavia é aconselhável que os representantes 30 

sejam trocados periodicamente, portanto o professor representante da LM abriu espaço para que 31 

outros docentes interessados enviem seus nomes ao Conselho de Centro para serem encaminhados 32 

ao CPIC. Oitavo informe: Concurso para professor visitante, o qual recentemente foi publicado o 33 

primeiro edital onde não constava nenhuma área específica. Diante disto a professora Vivilí 34 

enviou outro edital, que já havia sido discutido em reuniões anteriores, tendo como requisitos 35 

profissionais com graduação em matemática e/ou áreas afins e com pós - graduação em educação 36 

matemática para ministrarem disciplinas do Bacharelado em Ciências e Tecnologia - BC&T e 37 

específicas da LM, o edital também teve como requisito que os candidatos deverão ter uma linha 38 

de pesquisa em uma das seguintes áreas: educação inclusiva, formação de professores e 39 

probabilidade e estatística. O período de inscrição deste concurso específico será no prazo de 40 

trinta de dezembro a vinte e oito de fevereiro. Nono informe: Divulgação do livro de EDO, 41 

recém-lançado pelo professor Vinicius Cifú Lopes, a intenção é abrir espaço para que ele e outros 42 

docentes possam divulgar seus materiais. Finalizados os informes iniciaram-se os expedientes da 43 

pauta, sendo o primeiro item sobre a indicação das ementas de disciplinas novas e reformuladas, 44 

onde ficou acordado que embora a Licenciatura Interdisciplinar não tenha ainda sido aprovada 45 

pelo Conselho Universitário – CONSUNI, novas disciplinas serão incluídas como opções de livre 46 

escolha, onde foram votadas algumas disciplinas sugeridas e escolhidas dentre estas oito matérias 47 

que serão oferecidas nos próximos quadrimestres. Este item também foi aprovado pelo NDE. 48 

Prosseguindo, também foram colocadas em pauta as traduções das ementas requeridas pela 49 

Assessoria de Relações Internacionais-ARI; portanto, ficou acordado que as ementas serão 50 

enviadas para que o próprio ARI faça a tradução e posteriormente os docentes da LM farão uma 51 

revisão voltada aos termos técnicos. Foi indicado o docente Vinicius Pazuch para ser o 52 

representante das relações internacionais voltadas para LM.  Já iniciando a ordem do dia o item 53 

em questão foi sobre o descredenciamento da professora Ana Carolina Boero, que teve sua 54 

solicitação aprovada por unanimidade pela coordenação. O item seguinte foi sobre a alocação 55 

didática do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezessete, onde foi decidido a disciplina e 56 

horário que ficará sob a competência de cada docente no próximo quadrimestre. Finalizando a 57 

pauta do dia as ATAs do NDE e da Plenária da LM, correspondentes às reuniões realizadas aos 58 

vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze e aos vinte e cinco dias do mês 59 

de agosto do ano de dois mil e dezesseis, respectivamente, foram aprovadas. Nada mais havendo a 60 

tratar, os professores e coordenadores do Curso de Licenciatura em Matemática, Francisco José 61 

Brabo Bezerra, e do Núcleo Docente Estruturante, Evonir Albrecht, agradeceram a presença de 62 
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todos e encerraram a sessão às dezoito horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, 63 

Juliana Lilian da Silva, assistente em administração deste Centro, lavrei a presente Ata.  64 
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Assistente em Administração 
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Coordenador da Licenciatura em Matemática 
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Evonir Albrecht  

Coordenador do Núcleo Docente Estruturante 


