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Ata NDE nº 02/2015/LM 

 

 
 

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemática, realizada às dez 1 

horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e quinze, na Universidade Federal do ABC, bloco 2 

A, torre dois, quinto andar na sala R501-2. A reunião foi presidida pelo presidente do NDE, professor 3 

Evonir Albrecht, e contou com a presença dos docentes: Alessandro Jacques Ribeiro, Francisco José 4 

Brabo Bezerra, Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Virgínia 5 

Cardia Cardoso e Vivilí Maria Silva Gomes. O primeiro item da pauta foi sobre a revisão dos 6 

componentes curriculares das três disciplinas de fundamentos: após grande discussão ficou definido 7 

que as três disciplinas de fundamentos (de análise, geometria e álgebra) serão reestruturadas em três 8 

disciplinas de 40 horas (4 créditos) cada uma, passando a apresentar aspectos teóricos e práticos para 9 

auxiliar o futuro professor no trabalho com a mesma na Educação Básica. O professor Alessandro se 10 

responsabilizou pela reestruturação de fundamentos de álgebra, a professora Regina pela de análise e 11 

o professor Márcio pela de geometria. O segundo item da pauta foi sobre situação atual do projeto 12 

pedagógico das licenciaturas interdisciplinares: a professora Virgínia informou que um grupo de 13 

trabalho vai atualizar as propostas de ementas, inicialmente realizadas pelo Comfor, conforme as 14 

novas diretrizes curriculares publicadas em 2015. A professora também informou que será votado no 15 

conselho universitário no próximo dia primeiro, o edital para a criação de novos cursos de 16 

licenciaturas. Sendo aprovado, poderá ser apresentada a proposta das licenciaturas interdisciplinares.  17 

O terceiro item da pauta foi sobre a proposta da matriz curricular para o novo projeto pedagógico de 18 

curso: o professor Evonir informou que para adequar o curso à nova legislação, que exige carga 19 

horária de 3200 horas, será realizada uma reestruturação das disciplinas já existentes, além da 20 

inserção das disciplinas obrigatórias história da matemática e tendências em educação matemática, 21 

que terão como responsáveis os professores Evonir e Virgínia e de didática da matemática que terá 22 

como responsáveis os professores Alessandro e Márcia. A reestruturação será apresentada em nova 23 

reunião a ser marcada no primeiro quadrimestre de 2016. O quarto item da pauta foi  sobre o 24 

andamento da regulamentação do estágio supervisionado: a professora Virgínia informou que estava 25 

sendo elaborada uma proposta de reformulação da resolução que trata dos estágios supervisionados, 26 
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que alterará mais os aspectos administrativos, pois é difícil prever todos os problemas que ainda 27 

podem acontecer relacionados a esse assunto.  A professora Virgínia informou também que gostaria 28 

de fechar um acordo entre todos os coordenadores de curso para aprovação dessa resolução ainda 29 

neste ano de 2015. Feito isso, a professora enviará a proposta para a comissão de graduação que 30 

poderá publicar a resolução sem a necessidade de passar pelo conselho de ensino, pesquisa e gestão. 31 

Ainda, a referida professora comentou que o professor coordenador do curso de licenciatura em 32 

química a procurou e relatou dois problemas: o primeiro com relação ao manual de estágio, por ele 33 

não concordar com a forma como as atividades pedagógicas estão expostas. A professora Virgínia 34 

disse a ele que a alteração no manual será analisada posteriormente por um grupo de trabalho. O 35 

outro problema é com relação a carga horária atribuída às disciplinas de estágio supervisionado, pois 36 

não existe padronização entre os cursos, algo que a resolução que está sendo elaborada terá que 37 

contemplar. O professor Alessandro comentou que o estágio supervisionado da licenciatura em 38 

matemática falha em não ter em sua carga didática um espaço para que o orientador acompanhe o 39 

aluno na escola onde ele realiza seu estágio. Ainda, o professor Alessandro cogitou a possibilidade 40 

de se criar uma disciplina de trabalho de conclusão de curso na licenciatura em matemática. Após ele 41 

ter apresentado seus argumentos, ficou decido que essa questão será tratada posteriormente. O quinto 42 

item da pauta foi sobre a votação da ata do NDE 01/2015. Aprovada. Para finalizar, o professor 43 

Evonir propôs a criação de um grupo de trabalho para tratar da questão da reestruturação das 44 

disciplinas. Aprovado. Nada mais havendo a declarar, o professor Evonir deu por encerrada a reunião 45 

às doze horas e quinze minutos, da qual eu Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei 46 

a presente ata. 47 
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