
UFABC – CMCC – CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 1 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE CURSO 2 

DATA: 27/08/10; Local: Sala R802 – Bloco B; Horário: das 12h às 14h 3 
 4 
Estiveram reunidos na data, horário e local citados acima, os membros do Colegiado do Curso de 5 
Licenciatura Profª Drª Virgínia Cardia Cardoso, Profª Drª Maria de Lourdes Giuliani Merlini, Profª Drª 6 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz e Profª Drª Ana Cristina de Oliveira Mereu. A reunião foi presidida pela 7 
Profª Virgínia e teve como objetivo a discussão da seguinte pauta: 8 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 9 
2. Informe sobre a disciplina LIBRAS. 10 
3. Convalidação de créditos de disciplinas do BCT, de matrizes curriculares antigas. 11 
4. Tabulação dos resultados da avaliação de curso. 12 
5. Assuntos gerais. 13 

Discussão dos itens: 14 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 15 
2. A profª Virgínia relatou sobre a reunião em que participou em 24 de agosto, com a Profª Drª 16 

Denise Consonni (PROGRAD) e com a DERDIC (instituto de capacitação em LIBRAS) que está 17 
firmando contrato com a Universidade para oferecer a disciplina no terceiro quadrimestre de 2010, 18 
em caráter emergencial, uma vez que a universidade ainda não conta com um professor 19 
concursado, desta disciplina. A DERDIC oferecerá dois professores surdo-mudos e dois 20 
professores auxiliares interpretes para as duas turmas de alunos, matriculados em LIBRAS no 21 
próximo quadrimestre. As aulas serão aos sábados, das 10h às 12h (para a turma da manhã) e das 22 
14h às 16h (para a turma da noite). Foi necessário estabelecer um critério de matrícula para a 23 
disciplina, pois houve muitos matriculados (178 no período da manhã e 96 no período noturno). A 24 
coordenação de cada licenciatura enviou à PROGRAD uma lista de alunos que pretende matricular 25 
neste quadrimestre. No nosso caso, foram enviados nomes de 11 alunos – todos os que já fizeram 26 
alguma disciplina de Prática de Ensino, Estágio supervisionado ou participa do PIBID. 27 

3. Foi relato, pela Profª Virgínia, um problema discutido na reunião da CG de 19 de agosto, sobre 28 
créditos das disciplinas obrigatórias do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT). Ocorre que 29 
tal curso já passou por várias reformulações de matrizes disciplinares. Para os alunos ingressantes 30 
em 2006, as disciplinas obrigatórias contam com 70 créditos. Para os ingressantes em 2007 e 2008, 31 
totalizam 75 créditos para os ingressantes em 2009, 90 créditos. Ocorre que cada curso deve 32 
apresentar à PROGRAD (encaminhar por e-mail) uma proposta de como será completado estes 20 33 
ou 15 créditos faltantes. A única proposta apresentada na reunião foi a de que o aluno poderá fazer 34 
estes créditos com quais quer outras disciplinas livres, oferecidas no catálogo de disciplinas. 35 
Assim, esta proposta foi aprovada e será encaminhada à PROGRAD. 36 

4. Até o dia 25 de agosto, somente quatro alunos e um docente encaminharam à coordenação os 37 
questionários de avaliação do curso. Apesar da pouca quantidade, decidimos tabular os resultados 38 
já obtidos. Os resultados da tabulação encontram-se nos formulários anexos à ata. Decidiu-se, 39 
também, que caso recebêssemos mais alguma resposta, até dia 10 de setembro, poderíamos 40 
atualizar a tabulação. De acordo com os dados disponíveis, verificamos que algumas disciplinas 41 
(as apontadas pelos alunos e pelo professor) devem ter as ementas corrigidas, para que haja maior 42 
adequação ao tempo disponível de aula. Outro ponto importante levantado pelos alunos é a 43 
bibliografia exigida que não está disponível na biblioteca. De modo geral, as respostas não 44 
apontam problemas difíceis. 45 

4.   Como assuntos gerais nada foi colocado em pauta. 46 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 47 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 48 
 49 
Ana Cristina de Oliveira Mereu _________________________________ 50 
 51 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 52 



 1 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 2 
 3 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 4 


