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

DATA: 15/10/10; 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. Informes relativos à CG de 29 de setembro: instauração da comissão de graduação e do 10 

credenciamento de docentes em cursos específicos; Início das aulas para calouros e veteranos. 11 
3. Convite: pregão eletrônico de materiais para o laboratório de Práticas de Ensino. 12 
4. Disciplinas do curso a serem oferecidas em 2011. 13 
5. Participação de representante discente no colegiado da Licenciatura em Matemática. 14 
6. Encontro de Desenvolvimento e Aprendizagem. 15 
7. Assuntos gerais. 16 

Discussão dos itens: 17 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 18 
2. A Profª Virgínia informou que, de acordo com a reunião da CG de 29 de setembro, foi instaurada a 19 

Comissão de Graduação pró-tempore (fato ocorrido em 6 de outubro), com os coordenadores de 20 
cursos específicos e dos bacharelados interdisciplinares, representantes e diretores de centro, 21 
representantes discentes e técnicos administrativos. Também foi informado na CG de 29 de 22 
setembro que os docentes deverão fazer seu credenciamento em cursos específicos (pelo menos 1) 23 
e nos bacharelados interdisciplinares (pelo menos 1). No caso do docente desejar se cadastrar em 24 
apenas 1 BI e 1 curso específico, deverá fazê-lo nos cursos relativos à área de seu concurso. Nesta 25 
mesma CG ficou decidido que os alunos ingressantes deverão iniciar as aulas em maio (segundo 26 
quadrimestre de 2011), porém que a partir de fevereiro deverão ocorrer atividades  para tais alunos. 27 
Os alunos veteranos iniciarão as aulas em fevereiro de 2011, conforme o calendário acadêmico 28 
(em estudo). 29 

3. A Profª Virgínia informou que em 18 de outubro, às 10h, no 5º andar do campus Catequese,  30 
ocorrerá o Pregão Eletrônico para a compra dos kits didáticos para o laboratório de Práticas de 31 
Ensino e convidou os demais membros do colegiado a acompanhar o evento, juntamente com ela. 32 
As professoras Ana, Ruth e Maria de Lourdes já tinham outros compromissos agendados para a 33 
data e não puderam aceitar o convite. 34 

4. Foram discutidas quais disciplinas serão oferecidas em 2011 (1º, 2º e 3º quadrimestres), de acordo 35 
com a solicitação da PROGRAD. De acordo com a PROGRAD, deveríamos oferecer as disciplinas 36 
específicas do curso, nos períodos diurno e noturno, relativas aos quadrimestres ideais: 37 
1º quadrimestre de 2011: 3º, 7º, 9º, 10º e 12º quadrimestres ideais; 38 
2º quadrimestre de 2011: 1º, 4º, 8º, 10º e 11º quadrimestres ideais; 39 
3º quadrimestre de 2011: 2º, 5º, 9º, 11º e 12º quadrimestres ideais. 40 
Porém o colegiado discordou quanto aos quadrimestres oferecidos em repetição, por duas razões: 41 
não há professores da área específica em quantidade suficiente e não há demanda de alunos para os 42 
quadrimestres repetidos, considerando-se a mesma oferta de disciplinas nos períodos diurno e 43 
noturno (conforme o pedido da PROGRAD). Assim concordamos que as disciplinas a serem 44 
oferecidas são as obrigatórias dos quadrimestres: 45 
1º quadrimestre de 2011: 3º, 7º e 10º quadrimestres ideais; 46 
2º quadrimestre de 2011: 1º, 4º, 8º e 11º quadrimestres ideais; 47 
3º quadrimestre de 2011: 2º, 5º, 9º e 12º quadrimestres ideais. 48 
A Profª Virgínia argumentou que seria interessante oferecer disciplina “Tendências em Educação 49 
Matemática”, que é livre, porém de interesse para os alunos do curso, e deveria ser oferecida logo 50 
pelo fato de já termos alunos em final de curso. Também foi argumentado que todos os Estágios 51 
Supervisionados serão oferecidos em todos os quadrimestres, de acordo determinação da 52 



coordenação de estágios. Todos concordaram e, desse modo, serão oferecidas em 2011, nos 1 
períodos diurno e noturno, as disciplinas específicas: 2 

 3 
Quadrimestre 

de 2011 
Quadrimestre 
ideal de curso Disciplina T P I 

1º 

7º Teoria Aritmética dos Números 4 0 4 
Didática 4 0 4 

10º 

Fundamentos de Análise 4 0 4 
Projeto dirigido (BCT) 2 0 2 
Práticas de Ensino de Matemática I 3 0 4 
Estágio Supervisionado (todos) 0 0 0 

Livre Tendências em Educação Matemática 4 0 4 

2º 

4º  Educação Científica, Sociedade e Cultura (BCT) 4 0 4 
Ciência, tecnologia e Sociedade (BCT) 3 0 4 

8º 

Cálculo Numérico 3 1 4 
Práticas de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental 4 0 4 
LIBRAS 2 0 2 
Estágio Supervisionado (todos) 0 0 0 

11º 
Evolução dos Conceitos Matemáticos 4 0 4 
Práticas de Ensino de Matemática II 3 0 4 
Estágios Supervisionados (todos) 0 0 0 

3º  

5º  Matemática Discreta 4 0 4 
Políticas Educacionais 3 0 4 

9º  
Fundamentos de álgebra 4 0 4 
Prática de Ensino de Matemática no Ensino Fundamental 4 0 4 
Estágio Supervisionado (todos) 0 0 0 

12º  
Práticas de Ensino de Matemática III 3 0 4 
Fundamentos de Geometria 4 0 4 
Estágio Supervisionado (todos) 0 0 0 

 4 
Obs. Os quadrimestres ideais 1º, 2º e 3º só contêm as disciplinas do BCT e não foram relacionadas aqui. 5 

5. Discutiu-se sobre a necessidade de ter um representante discente pró-tempore no colegiado de 6 
curso. Foram sugeridos alguns discentes que fazem disciplinas do curso e que já estão em 7 
quadrimestres adiantados. O colegiado concluiu pela indicação de Lillian Rossi Rasteiro, que já 8 
cursou diversas disciplinas específicas e tem previsão de conclusão no próximo ano. Além disso, 9 
todos concordaram que ela é uma aluna aplicada e comprometida com o curso. A Profª Virgínia se 10 
comprometeu a fazer o convite para sua participação e, em caso de concordância, pedir sua 11 
nomeação como membro de colegiado. 12 

6. As Profª Ruth e Ana relataram que estão organizando, juntamente com o Prof. Dr. Marco Antonio 13 
(CCNH), um evento previsto para o dia 11 de dezembro, relacionado a todas as licenciaturas. O 14 
evento deverá ser chamado “1º Encontro de Desenvolvimento e Aprendizagem e Práticas de 15 
Ensino” com palestras, mesas redondas e workshops, ministradas por professores da UFABC e 16 
convidados, e painéis com os trabalhos apresentados pelos alunos destas disciplinas (no caso das 17 
Práticas de Ensino de todas as áreas), com avaliadores convidados. O público alvo é todo o corpo 18 
discente das licenciaturas da UFABC. A Profª Ruth está liderando a comissão organizadora do 19 
evento e pediu a colaboração de todos. Todos concordaram em cooperar com a organização. 20 

7. Como assuntos gerais, a Profª Virgínia falou a respeito da participação dos alunos do curso na 21 
Semana de Licenciatura de Matemática da USP, na qual a Profª Ana acompanhou os alunos no dia 22 
11/10, à noite e a Profª Virgínia acompanha no dia 15/10, à noite. Concordou-se com a dispensa 23 
das aulas para esta participação e com a possibilidade de contar esta participação para horas de 24 
estágio. A Profª Virgínia também levantou a possibilidade de realizarmos seminários para a 25 



Licenciatura, nos moldes dos seminários das áreas de Cognição e da Computação. Após uma 1 
rápida discussão, o colegiado decidiu que não será possível realizá-los neste ano pelo fato de todos 2 
os membros já estarem sobrecarregados de trabalho. A idéia dos seminários será retomada no 3 
próximo ano.  4 

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 5 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 6 

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


