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Ata Plenária nº 01/2016/CMCC/LM 

 

Aos vinte e cinco dias de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, na 1 

sala de reuniões R312-2, no terceiro andar do Bloco A da Fundação Universidade 2 

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa 3 

Terezinha, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Plenária do curso de 4 

Licenciatura em Matemática (LM), desta Universidade, convocada pelo coordenador 5 

professor Francisco José Brabo Bezerra e com a presença dos docentes: Alessandro 6 

Jacques Ribeiro, Cláudio Fernando André, Evonir Albrecht, Márcia Aguiar, Márcio 7 

Fabiano da Silva, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Ruth Ferreira Santos Galduroz, 8 

Virginia Cardia Cardoso, Vivilí Maria Silva Gomes. Também estiveram presentes os 9 

discentes representantes do curso LM: Anna Maria de Moura Cavalcanti e Fabrício 10 

Masaharu Oiwa da Costa. O coordenador iniciou a sessão às quatorze horas e quinze 11 

minutos com os informes. O primeiro informe da pauta foi a apresentação dos novos 12 

professores Cláudio e Márcia. O segundo tópico foi sobre o Site da LiMa – sugestão 13 

de melhorias, onde o coordenador do curso pediu para que os professores 14 

apresentassem suas ideias, logo a professora Virginia sugeriu que fossem incluídas duas 15 

abas no site: uma sobre eventos na área de educação matemática tanto da UFABC 16 

quanto de outros lugares e outra aba com planejamento das disciplinas do próximo ano 17 

contendo os horários e lotação, colaborando assim para melhor organização dos alunos. 18 

O professor Francisco também informou que há uma ideia de colocar banners sobre 19 

eventos no site, porém a estagiária Vanessa que estava colocando esta ideia em prática 20 

encerrou o seu estágio e por este motivo a atividade está suspensa até ser definido um 21 

novo grupo para dar prosseguimento neste trabalho. O professor Márcio sugeriu criar 22 

um novo caminho de acesso ao site, já a professora Virginia fez uma observação sobre a 23 

reformulação que a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) está fazendo no site deles, na 24 

página onde constam os links que redirecionam as pessoas para o site de cada curso da 25 

UFABC, sendo assim é necessário atualizar o link do site LiMque consta na página da 26 

Prograd para evitar informações duplicadas. Dando sequência aos informes o próximo 27 

assunto foi sobre alocação didática do terceiro quadrimestre a qual foi enviada aos 28 
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docentes pelo coordenador Francisco e aceita por todos eles. Nesta alocação foram 29 

oferecidas duas disciplinas no período da tarde: Políticas Educacionais e Educação 30 

Científica e houve o dobro de matrículas em relação ao indicado inicialmente, logo foi 31 

sugerido pelo coordenador do curso ao Diretor de Centro Edson Pimentel a 32 

possibilidade de abrir outras duas turmas das disciplinas em questão. Prosseguindo 33 

com os informes o assunto tratado foi sobre os Grupos de Trabalhos - GTs, do qual 34 

foram montados quatro GTs para discutir sobre as disciplinas da licenciatura com intuito 35 

de reformular as antigas e criar outras novas. Em relação ao andamento do Projeto 36 

Pedagógico da Licenciatura o professor Francisco e a professora Vivilí, vice-37 

coordenadora, já haviam começado, a partir do GTs, a reformulação das disciplinas e de 38 

todo o projeto pedagógico, no entanto houve a necessidade de interromper esta 39 

reformulação, visto que este projeto será válido para o ano de dois mil e dezessete e 40 

assim ficariam três projetos pedagógicos: o antigo, o de dois mil e dezessete e mais um 41 

que deverá ser elaborado de acordo com as Licenciaturas Interdisciplinares (LI). 42 

Portanto ficou acordado não dar prosseguimento ao projeto que estava sendo elaborado 43 

pelos professores supracitados e a elaboração de um novo projeto será a partir da LI. No 44 

caso, os noventa créditos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) serão 45 

retirados e colocados de acordo com o LI, para isso será feito um novo estudo com a 46 

elaboração de um cronograma para definir como serão feitas as alterações que deverão 47 

ocorrer até no início do próximo ano. O representante discente da LiMa, Fabrício, 48 

questionou o professor Francisco se os alunos que entraram na UFABC até o ano de 49 

lançamento da LI terão a opção de se formar na Licenciatura em Matemática e o 50 

professor Francisco explicou que os discentes que já estão cursando ou que ingressarão 51 

até o ano de dois mil e dezessete farão a convalidação das disciplinas. Encerrando os 52 

informes foi dado início aos assuntos de ordem do dia. O primeiro assunto da 53 

pauta foi sobre o concurso 228/2015 para professor adjunto, o qual teve dezoito 54 

candidatos inscritos e que tiveram seus nomes citados na plenária para análise de 55 

possíveis conflitos com os componentes da banca. A proposta da coordenação é que 56 

todos os professores que ompuserem a banca deverão ser licenciados ou bacharéis em 57 

matemática. Sendo assim, ficou acordado que os professores Evonir  Albrecht, Márcio 58 

Fabiano da Silva e Virginia Cardia Cardoso serão os candidatos internos que 59 
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participarão da formação da banca. Foi apresentada uma lista com sugestões do 60 

colegiado para professores externos, que  já foram contatados e estarão disponíveis nas 61 

datas de realização do Concurso, e cujos nomes apresentados pelo Colegiado já 62 

passaram pelo cruzamento de informações do Currículo Lates, por meio do sistema do 63 

professor Jesús Pascual Mena Chalco. Com isso  foram eliminados os conflitos de 64 

interesse, faltando apenas o nome do Professor Márcio Fabiano da Silva, que ficou 65 

como segundo suplente.. Seguindo a pauta, o próximo tópico foi o edital de professor 66 

visitante, o professor Francisco informou aos docentes presentes que a coordenação 67 

solicitou ao Diretor de Centro Edson Pimentel duas vagas do Centro de Matemática, 68 

Computação e Cognição - CMCC para professor de Libras, porém essas vagas serão 69 

compartilhadas com os demais centros. Essas duas vagas atenderão a todos os alunos 70 

que desejarem cursar libras na UFABC. Por unanimidade da plenária, foi aprovada a 71 

abertura das duas vagas para o concurso de professor visitante de Libras na LiMa. O 72 

próximo item da pauta foi sobre o resultado dos GTs, onde foram feitas sugestões de 73 

novas disciplinas, mudanças e alterações de ementas e bibliografias. Sobre este assunto 74 

ficou acordado entre os docentes a criação de um arquivo com todo material recebido 75 

que deverá ser enviado por e-mail para que cada professor possa analisar com calma as 76 

sugestões recebidas. Outro item em questão foi sobre o fluxo de estágios, pois quando 77 

o aluno se matricula no estágio o mesmo é encaminhado para um docente que o 78 

orientará até a entrega do relatório e, posteriormente, aprovará ou não o aluno ao 79 

término do mesmo. Quando aprovado, este processo é encaminhado para a Divisão de 80 

Sistemas de Segurança de Informações – DSSI. No entanto, há alunos que se 81 

matricularam no estágio, mas não compareceram às reuniões e não entregaram seus 82 

relatórios e não recebendo, portanto, um conceito final. Assim, houve um entendimento 83 

por parte dos docentes que neste caso o estágio será dado como “cancelado”, visto que 84 

não existe uma matrícula propriamente dita: quando se trata de estágio e sem matrícula, 85 

não há reprovação. O último assunto da pauta a ser tratado foi sobre o edital de 86 

redistribuição, segundo o professor Francisco foi feita uma consulta ao colegiado e 87 

ficou decidido fazer a solicitação de uma vaga para o curso de licenciatura em 88 

matemática, dessa forma o professor Francisco abriu um formulário (google.doc). e 89 

pediu ampla divulgação entre os professores e a Sociedade Brasileira de Educação 90 
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Matemática para que candidatos interessados  a vaga colocassem o nome e 91 

preenchessem um questionário. No total houve quatro inscrições mas, destes quatro 92 

interessados, somente dois atendiam aos requisitos para a redistribuição, sendo que dos 93 

outros dois, um não tinha o título de doutor exigido pela universidade e o outro não 94 

fazia parte do quadro de docentes de nenhuma instituição federal. Logo, houve um 95 

consenso entre os professores presentes em indicar para a comissão de vagas os dois 96 

candidatos aptos, sendo eles: Marcelo de Oliveira Dias e Ailton Paulo de Oliveira 97 

Junior, sendo o primeiro com maior aderência ao curso, porém com as duas defesas de 98 

dissertações ainda por acontecerem em dezembro de dois mil e dezesseis. Nada mais 99 

havendo a tratar, o professor e coordenador do curso de Licenciatura em Matemática 100 

Francisco José Brabo Bezerra agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 101 

quinze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Juliana Lilian da 102 

Silva, assistente em administração deste Centro, lavrei a presente Ata.  103 

 

 

Juliana Lilian da Silva 

Assistente em Administração 

 

 

Francisco José Brabo Bezerra 

Coordenador da Licenciatura em Matemática 


