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Licenciatura em Matemática 

 

 

ATA Nº 3/2017 

 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 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 

Alessandro Jacques Ribeiro, Vinícius Pazuch, Vivilí Maria Silva Gomes e o representante dos 7 

discentes da LM: Marcelo Takahico Watanabe. A Professora Vivilí, vice coordenadora do 8 

curso LM, iniciou a sessão às catorze horas e dez minutos com os informes. Primeiro 9 

informe – Alocação de turmas e número de alunos para as disciplinas comuns às 10 

Licenciaturas: A Prof.
a
 Paula Tiba, Pró Reitora de Graduação, convocou uma reunião que 11 

ocorreu aos cinco dias do mês de dezembro deste ano, com os coordenadores dos cursos de 12 

licenciaturas e diretores dos centros respectivos a estes cursos, para discutirem sobre a 13 

alocação de turmas e número de alunos para as disciplinas comuns às licenciaturas, porém 14 

nesta data o Prof. Francisco estava em férias e a Profa. Vivilí participava de um congresso, 15 

portanto, o Prof. Vinícius Pazuch, membro da coordenação do LM, apresentou-se como 16 

representante. Este encontro visou resolver alguns conflitos entre os diretores dos centros e os 17 

coordenadores dos cursos das licenciaturas em relação aos planejamentos de disciplinas que já 18 

vêm sendo discutidos na comissão de graduação no que tange à redução do número de turmas 19 

para todos os cursos oferecidos pela Universidade; já no caso das licenciaturas foi observado 20 

que as disciplinas comuns entre elas apresentavam um número muito reduzido de alunos por 21 

turma e, assim, foi proposto que fosse aberta uma turma por período e, conforme  necessidade 22 

outras novas turmas serão abertas; porém, todas deverão ser oferecidas no mesmo dia e 23 

horário, o que resolverá vários problemas relacionados à alocação. O Prof. Vinícius Pazuch 24 

relatou a todos o que houve na reunião a qual ele participou e concluiu apresentando a decisão 25 

tomada na ocasião: para o ano de dois mil e dezoito constam duas turmas de Desenvolvimento 26 
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e Aprendizagem, onde uma contém sessenta e nove alunos e outra quarenta e um, sendo esta 27 

de responsabilidade da LM, a turma de quarenta e um discentes será mantida, já a de sessenta 28 

e nove será dividida em duas turmas, das quais serão abertas novas vagas até que todas 29 

estejam equilibradas em número de alunos, atingindo o número máximo de quarenta e quatro 30 

discentes por turma. Em relação ao segundo e terceiro quadrimestre, as turmas de Políticas 31 

Educacionais e educação e sociedade, cultura, desenvolvimento e aprendizagem serão de 32 

quarenta alunos podendo chegar até quarenta e quatro e as turmas de didática serão de trinta 33 

alunos comportando ao máximo trinta e três, sendo duas turmas no período matutino e duas 34 

no noturno para o campus de Santo André e uma turma em cada período para o campus de 35 

São Bernardo do Campo. Segundo informe – Avaliações de quadrimestres anteriores: Os 36 

coordenadores do LM receberam da Pró - Reitoria de Graduação - Prograd uma planilha onde 37 

constam as avaliações realizadas pelos alunos, referentes às disciplinas e aos professores que 38 

fizeram parte dos quadrimestres anteriores, estas planilhas serão encaminhadas a todos 39 

docentes avaliados. Terceiro informe – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -  40 

ENADE: O ENADE ocorreu aos vinte e seis dias do mês de novembro deste ano e, de acordo 41 

com a Prof.
a
. Vivilí, até a data desta reunião não houve nenhum retorno sobre o exame. 42 

Quarto informe – Alocação do segundo e terceiro quadrimestre: Foi informado que o 43 

planejamento da alocação didática para os três quadrimestres do ano de dois mil e dezoito está 44 

em elaboração. Quinto informe – Edital de Monitoria: A Prof.
a
 Vivilí informou aos 45 

presentes a respeito da abertura do edital de monitoria e pediu para que os mesmos fizessem 46 

sugestões para serem incluídas no projeto solicitado via edital; ficou acordado que cada um 47 

dos docentes interessados em participar elabore parte do projeto, cujo formulário ou modelo 48 

deve ser compartilhado pela Prof.
a 

Vivilí no drive para que todos possam complementá-lo. 49 

Sexto informe – Renovar a plenária do LM:  De acordo com a Resolução da CG 005-50 

9/9/2014, no segundo parágrafo do art. 9, “Caso o docente credenciado em exercício efetivo 51 

não participe de atividades acadêmicas específicas do curso durante dois anos, poderá ser 52 

descredenciado a critério da coordenação”, assim, após uma varredura nas listas de presença 53 

das reuniões das plenárias, a coordenação do curso irá encaminhar um e-mail a todos os 54 

docentes que não compareceram às reuniões nos últimos dois anos, consultando-os sobre o 55 

interesse em continuar credenciado no curso, uma vez que, de acordo com a resolução 56 

supracitada, este poderá ser descredenciado por interesse da coordenação. Sétimo informe – 57 
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Renovação do Núcleo Docente Estruturante – NDE: Foi informado sobre a necessidade de 58 

um novo presidente e vice presidente para assumir o NDE, uma vez que a atual gestão já se 59 

manifestou em não continuar a frente deste trabalho. Concluído os informes, vamos 60 

prosseguir para os expedientes do dia.  Expediente do Dia – Primeiro Item: Redistribuição 61 

do Professor Walter à pedido da Comissão de Redistribuição: Após análise do currículo 62 

lattes do docente, esta solicitação foi negada, uma vez que a formação do referido professor 63 

não tem aderência com o curso da licenciatura em matemática. Segundo Item - 64 

Reinvindicação dos Discentes:  Neste momento, foi concedida a palavra ao representante 65 

discente Marcelo Takahico Watanabe, onde ele relatou a dificuldade de alguns alunos em 66 

relação aos trâmites do Enade e reivindicou alterações na distribuição das disciplinas 67 

ofertadas nos quadrimestres para que não haja conflitos de horários; contudo o colegiado 68 

defendeu que cada aluno deverá seguir as propostas para cada quadrimestre presentes na 69 

matriz curricular do PPC, não havendo, assim, conflitos de horários. O discente Marcelo 70 

também questionou a possibilidade de um docente do LM ministrar a disciplina de 71 

Matemática Discreta sendo que a resposta do colegiado foi que esta disciplina está sob 72 

coordenação do Bacharelado em Matemática, no entanto, há possibilidade do LM manifestar 73 

interesse dos docentes do curso em ministrar esta disciplina. A respeito da monitoria, o 74 

Marcelo informou que não houve interesse por parte dos outros discentes em atuar como 75 

monitor, uma vez que esta se encontra em caráter de trabalho voluntário. Terceiro item: 76 

Edital 227/2016 - discussão sobre a banca: Após discussão do colegiado, ficou decidido que 77 

uma vez feitas as propostas na reunião plenária, o colegiado decidirá a composição da banca 78 

via e-mail. Ordem do Dia – Primeiro Item – Aprovação da alocação para o primeiro 79 

quadrimestre de dois mil e dezoito: Após análise, os docentes aprovaram a alocação 80 

didática. Segundo item – Coordenação das disciplinas do primeiro quadrimestre de dois 81 

mil e dezoito: A coordenação apresentou uma sugestão para os coordenadores de disciplina 82 

para o primeiro quadrimestre, todos estiveram de acordo e a sugestão foi aprovada. Terceiro 83 

item – Aprovação da Ata: pelo fato da maioria dos presentes na reunião referente à ata em 84 

questão estarem ausentes, a aprovação acontecerá posteriormente via e-mail.  Nada mais 85 

havendo a tratar, a professora e vice coordenadora do Curso da LM, Vivilí Maria Silva 86 

Gomes, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e quatro 87 
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minutos, da qual, para constar, eu, Juliana Lilian da Silva, assistente em administração deste 88 

Centro, lavrei a presente Ata.  89 

 

 

 

_______________________________________ 

Juliana Lilian da Silva 

Assistente em Administração 

 

 

 

___________________________________________ 

Vivilí Maria Silva Gomes 

Vice Coordenadora da Licenciatura em Matemática 

 

 


