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

DATA: 24/09/10; 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 Merlini Giuliani, Profª Drª 6 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz e Profª Ana Cristina de Oliveira Mereu . A reunião foi presidida pela Profª 7 
Virgínia e teve como objetivo a discussão da seguinte pauta: 8 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 9 
2. Estágios Supervisionados. 10 
3. Informes da CG de 15 de setembro e de 22 de setembro de 2010. 11 
4. Assuntos gerais. 12 

Discussão dos itens: 13 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 14 
2. A Profª Ruth relatou que existem alunos que se matricularam no estágio, mas não foram listados 15 

pela PROGRAD e vice-versa. A Profª Virgínia disse que a PROGRAD não mandou uma lista 16 
oficial de estágios, então não sabia quem se matriculou e que, por enquanto, vamos manter o 17 
calendário de reuniões de estágios, conforme foi acertado com a coordenação de estágios (Profª 18 
Maria Cândida). A profª Ruth argumentou que os alunos que compareceram na primeira reunião 19 
(em 13/09) já manifestaram que seria melhor mudar as datas de reuniões, porque eles têm aulas na 20 
segunda feira, das 10h às 12h. A Profª Virgínia disse que é possível mudar para qualquer outro dia, 21 
a reunião de estágio, mas se eles se matricularam em duas disciplinas no mesmo horário, a 22 
PROGRAD vai cancelar uma das matrículas. Não basta que a Profª Ruth mude o seu horário de 23 
reunião, mas que comunique oficialmente à PROGRAD em qual horário ela vai ocorrer. A Profª 24 
Ruth disse que vai verificar com os seus alunos de estágio, qual será o melhor horário para realizar 25 
as reuniões e vai informar à PROGRAD sobre a mudança. 26 

3. A Profª Virgínia relatou que tomou conhecimento, na reunião da CG de 15 de setembro, da visita 27 
do MEC para os cursos de Química (licenciatura) e  Física (bacharelado) em 3 e 6 de outubro, 28 
respectivamente. Reforçou que há necessidade de todos os professores do curso terem gravado em 29 
CD as comprovações de documentos registrados no formulário e-MEC, enviado ao INEP. A profª 30 
Ruth perguntou sobre quantos professores estão no curso. A Profª Virgínia disse que cadastrados 31 
no e-MEC são 40 professores, sendo 38 do CMCC e 2 do CCNH (Prof. Lúcio Costa e Profª Maísa 32 
Helena Altarugio). A Profª Ruth se comprometeu a verificar se todos os 40 docentes estão com a 33 
documentação atualizada. A profª Ana perguntou se os professores que ingressaram na UFABC no 34 
final de 2009 e em 2010 estão entre os cadastrados no curso. A profª Virgínia disse que não, pois 35 
as informações sobre o curso foram enviadas ao MEC antes do meio do ano de 2009. Porém, como 36 
alguns dos cadastrados já não estão mais entre os docentes da UFABC, haverá substituição destes 37 
pelos docentes novos. 38 
O segundo informe relativo à CG de 15 de setembro é sobre a matrícula dos alunos que 39 
terminaram o BC&T e participaram da colação de grau (e, portanto, perderam o vínculo com a 40 
UFABC como alunos de graduação), mas que querem prossegui num curso específico. A 41 
PROGRAD informou que estes alunos deverão fazer uma matrícula num curso específico. 42 
A Profª Virgínia informou que na CG de 15 de setembro, também foi solicitado aos coordenadores 43 
de curso que pensassem na alocação didática dos docentes para o ano todo de 2011, e não só para o 44 
1º quadrimestre. Porém não foi estabelecido prazo para a finalização da alocação. Assim, pode-se 45 
discutir sobre este assunto após a definição de regras sobre alocação e de credenciamento em 46 
cursos específicos (que serão definidas em comissões específicas, a partir das resoluções do 47 
CONSUNI e do CONSEPE) 48 
Na CG de 22 de setembro retomou-se o assunto de credenciamento de docentes em cursos 49 
específicos. Foram apresentados e discutidos critérios sobre tal credenciamento e a necessidade 50 
dele. 51 

 52 



 1 
4. Como assuntos gerais, nada foi colocado em pauta.  2 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 3 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 4 

 5 
Ana Cristina de Oliveira Mereu _________________________________ 6 
 7 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 8 
 9 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 10 
 11 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 12 
 13 
 14 


