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Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 01/2013 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, no horário das quatorze 1 

horas e cinco minutos, na sala R501-2, no quinto andar da torre dois do Bloco A da 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, 3 

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação da Licenciatura 4 

em Matemática da UFABC, previamente convocada pela professora Virgínia Cardia Cardoso, 5 

coordenadora; com a participação da coordenadora e dos membros: os docentes Alessandro 6 

Jacques Ribeiro, Alexei Magalhães Veneziani, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Silvia Cristina 7 

Dotta e Zhanna Gennadyevna Kuznetsova; a representante dos técnico-administrativos Elaine 8 

Konno Rocha; os professores convidados Francisco José Brabo Bezerra e Vivilí Maria Silva 9 

Gomes. Iniciou-se a reunião com os informes. A coordenadora apresentou os professores 10 

Francisco e Vivilí, docentes aprovados no último concurso na área de Ensino de Matemática. 11 

Deliberou-se que o professor Francisco representará a Coordenação do curso na próxima 12 

formatura, visto que a coordenadora e a vice-coordenadora têm compromissos agendados. 13 

Logo após a professora Virgínia explicou a respeito do indeferimento de um pedido de 14 

integralização de curso. Ela informou que faltavam disciplinas específicas de opção limitada 15 

para que o aluno concluísse o curso, já que o projeto solicita a conclusão de vinte e dois 16 

créditos de opção limitada, sendo doze créditos em disciplinas listadas no projeto pedagógico 17 

do curso e mais dez crédito em disciplinas a escolha do discente. Ela completou que o aluno 18 

cursou apenas quatro créditos das disciplinas elencadas. No final da apresentação essa docente 19 

solicitou a leitura das resoluções cento e três e cento e dezesseis do Consepe (Conselho de 20 

Ensino, Pesquisa e Extensão) para discussão na próxima reunião. Em continuidade aos 21 

informes, a coordenadora comunicou que em janeiro houve uma reunião com os 22 



 

 

coordenadores das licenciaturas cujo assunto foi a criação de vagas para professores na área 1 

de ensino. Ela explicou que isso será possível desde que a licenciatura demandante apresente 2 

projetos de extensão universitária cujo objetivo seja a capacitação de docentes do ensino 3 

básico. A professora Vivilí relatou na USP (Universidade de São Paulo) já existe um projeto 4 

semelhante e que professores da rede pública cursam algumas disciplinas e obtêm certificados 5 

utilizados para progressão. Em seguida, a pedido da Pró-Reitoria de Graduação informou-se 6 

da existência da Comissão de Transgressão Disciplinar responsável pela análise de relatos a 7 

respeito de indisciplinas dos alunos. A professora Virgínia informou que neste ano temos 8 

quatro vagas para monitores, contudo apenas uma foi preenchida. Passou-se para os itens da 9 

pauta. Leitura da ata 06/2012. Aprovada. Deliberou-se que as próximas ata deverão ser 10 

enviadas para a coordenação com o prazo de uma semana para análise e manifestações, após 11 

esse período, se não houver solicitação, o documento será aprovado e ratificado na próxima 12 

reunião. Logo após a coordenadora apresentou o horário das disciplinas do ano de 2013 e 13 

informou que conforme decisão do Concen (Conselho do CMCC) a alocação será anual. Após 14 

discussão, foi sugerida a inclusão de uma turma de Fundamentos de Álgebra – noturno para 15 

2013-3. A inclusão foi realizada e o item foi aprovado. Apresentou-se o orçamento da 16 

licenciatura para este ano. A professora Ruth sugeriu priorizar os gastos com material 17 

permanente. Ela se voluntariou a organizar a lista de sugestões para compra. Deliberou-se 18 

adquirir softwares ao invés de lousa digital. Comunicou-se que neste ano essa licenciatura 19 

organizará o EDAPE (Encontro de Desenvolvimento, Aprendizagem e Práticas de Ensino). 20 

Logo após, decidiu-se prorrogar o prazo para a conclusão das tarefas do GT (Grupo de 21 

Trabalho) das disciplinas específicas e incluir a professor Vivilí Maria Silva Gomes. Em 22 

seguida deliberou-se a criação de um GT para elaborar regras para o empréstimo de material 23 

do laboratório. O Grupo será composto por Alexei Magalhães Veneziani, Elaine Konno 24 

Rocha, Francisco José Brabo Bezerra, Letícia Mancini Martins, Ruth Ferreira Santos 25 

Galduróz e Vivilí Maria Silva Gomes. Por fim, deliberou-se criar um GT para a criação de 26 



 

 

regras para a alocação didática, o grupo será composto pelos docentes: Francisco José Brabo 1 

Bezerra, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Virgínia Cardia Cardoso e Vivilí Maria Silva Gomes. 2 

Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou às 3 

dezesseis horas, da qual, eu Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a presente ata. 4 
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