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Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 06/2012 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, no horário das quatorze horas 1 

e dez minutos, na sala L401-2, no quarto andar da torre dois do Bloco A da Universidade 2 

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

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do Curso de Licenciatura em 4 

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

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

Magalhães Veneziani, Robson da Silva, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Silvia Cristina Dotta, 7 

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

Konno Rocha; professor convidado Francisco José Brabo Bezerra; e a discente Priscila Leal 9 

da Silva. A Coordenadora agradeceu a presença de todos. O primeiro item da pauta foram os 10 

informes. A coordenadora relatou que ela e a vice-coordenadora estarão em férias em janeiro 11 

e, seguindo as regras os Órgãos Superiores, a professora Zhanna será a responsável pela 12 

Licenciatura em Matemática durante esse período. A professora Virgínia informou também 13 

que a Comissão de Estágios apresentará a conclusão dos trabalhos na próxima semana. 14 

Solicitou a prorrogação da portaria para o Grupo de Trabalho (GT) das disciplinas específicas. 15 

Em seguida, realizou-se a análise da ata anterior – ata 05/2012. Aprovada com uma abstenção. 16 

Passou-se para o próximo item: Planejamento para 2013, a professora Virginia apresentou o 17 

planejamento das disciplinas e solicitou o parecer sobre o documento enviado por e-mail. O 18 

planejamento foi aprovado. Logo após, a vice-coordenadora informou sobre a alocação 19 

didática. Deliberou-se a aprovação da alocação. Discutiu-se sobre a plenária da LM, ressaltou-20 

se que anteriormente o centro tinha trinta e oito docente credenciados. Apresentou-se que os 21 

docentes Ana Carolina Boero e Igor Leite Freire solicitaram o credenciamento no curso. 22 



 

 

Ambos foram aprovados. A solicitação do professor Márcio Fabiano da Silva não foi votada, 1 

pois esse docente já está credenciado. A professora Ana Cristina de Oliveira Mereu foi 2 

excluída da plenária, visto que a docente foi redistribuída para outra universidade. Houve a 3 

inclusão do professor Francisco José Brabo Bezerra. A coordenadora pediu a representante 4 

dos discentes o envio de e-mails para os demais alunos, consultando o parecer se haverá 5 

interesse de algum aluno para participação da plenária. Foi discutido sobre a abertura de 6 

inscrições para plenária para os técnico-administrativos. A docente Ruth propôs a 7 

continuidade do item pró-tempore, visto que as eleições para a nova Coordenação acontecerá 8 

em maio do próximo ano. Todos os integrantes da reunião votaram a favor dessa proposta. 9 

Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou às 10 

quatorze horas e cinquenta e dois minutos, da qual, eu Gabriela Ricos dos Santos, estagiária 11 

em Letras, lavrei a presente ata. 12 
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