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

DATA: 17/11/10; Local: Sala 518 – Bloco A; Horário: das 13h 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 Ruth Ferreira Santos-Galduróz, Profª Drª Ana 6 
Cristina de Oliveira Mereu e Lillian Rossi Rasteiro. A reunião foi presidida pela Profª Virgínia e teve 7 
como objetivo a discussão da seguinte pauta: 8 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 9 
2. Apresentação da representante dissente no colegiado; 10 
3. Informe: concurso para professores da UFABC; 11 
4. Informe: situação do Laboratório de Práticas de Ensino de Matemática; 12 
5. Horários para as disciplinas; 13 
6. Credenciamento de docentes no curso; 14 
7. Encontro de Desenvolvimento e Aprendizagem. 15 
8. Assuntos gerais. 16 

Antes de iniciar as discussões dos itens a Profª Virgínia informou que a Profª Maria de Lourdes justificou 17 
sua ausência na reunião por estar em viagem de pesquisa nos EUA. 18 
Discussão dos itens: 19 

1. A ata anterior foi lida, aprovada e assinada. Também foram assinadas as atas anteriores que 20 
tiveram que ser corrigidas. 21 

2. A aluna Lillian Rossi Rasteiro foi apresentada como representante dissente pró-tempore do 22 
colegiado de curso, conforme decisão tomada anteriormente pelo colegiado. 23 

3. A Profª Virgínia informou que foi realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro o concurso para 24 
docentes da UFABC na área de ensino de matemática. Compareceram os cinco candidatos 25 
inscritos, porém só houve um aprovado na primeira fase (prova escrita). Este mesmo foi aprovado 26 
no concurso e deverá assumir em fevereiro de 2011. O aprovado foi o Prof. Dr. Alessandro 27 
Jacques Ribeiro, que atualmente é professor da UNIBAN/ SP, na área de Educação Matemática. 28 

4. A profª Virgínia também passou o informe da CG sobre os laboratórios do Bloco A – torre 2. Tais 29 
laboratórios não ficarão prontos para o início das aulas do próximo quadrimestre, pois ainda falta a 30 
ligação elétrica, que não será realizada neste ano, de acordo com o cronograma da obra. O 31 
problema é que para o próximo quadrimestre não poderemos contar com o Laboratório de Práticas 32 
de Ensino. As aulas de Prática de Ensino continuarão a serem dadas em salas de aula comum. A 33 
Profª Ruth levantou o problema do uso da lousa eletrônica que já foi instalada no laboratório. Ela 34 
precisa da lousa em suas aulas de Prática de Ensino e para uma apresentação no EDAPE. Uma 35 
solução apontada foi a instalação da lousa num laboratório de informática comum, enquanto  o 36 
laboratório de Prática de Ensino não fica pronto. A profª Ruth se encarregou de providenciar um 37 
laboratório para a instalação provisória da lousa. 38 

5. A Profª Virgínia apresentou uma proposta de horário de disciplinas (anexo) para o próximo 39 
quadrimestre letivo. Esta proposta foi elaborada dentro das seguintes limitações: 1º) as disciplinas 40 
comuns ao curso de Bacharelado em Matemática não podem ser mudadas de horário porque o 41 
colegiado do bacharelado já apresentou o horário fechado; 2º) a disciplina Didática é comum às 42 
outras licenciaturas e também não de ser mudada de horário; 3º)  não haverá turmas de 6º 43 
quadrimestre no ano de 2011; 4º) as disciplinas oferecidas no período da manhã também devem ser 44 
oferecidas no período do noturno. Explicadas as limitações, os presentes analisaram a proposta e a 45 
aprovaram. Foi solicitado à aluna Lillian que passasse o horário aos colegas dissentes para que 46 
pudessem se manifestar antes da oficialização dos horários de disciplinas na matrícula. 47 

6. A Profª Virgínia apresentou a lista de docentes credenciados no curso, de acordo com a 48 
PROGRAD. Essa lista contém 28 docentes, mas somente 5 se credenciaram na Licenciatura como 49 
primeira opção. Os demais se credenciaram como segunda opção. Foi explicado que estes 28 50 
docentes constituirão a plenária do curso,  podem se candidatar a membro do colegiado e da 51 
coordenação, e são os docentes que poderão votar nos membros do colegiado e coordenação. Essa 52 



lista deve ser aprovada por nós para que encaminhemos à PROGRAD como parte da Plenária. 1 
Após analise dos nomes da lista, todos foram aprovados para a composição da plenária do curso. 2 

7. As Profas Ruth e Ana Mereu relataram os andamentos para a preparação do I Encontro de 3 
Desenvolvimento e Aprendizagem e Práticas de Ensino – I EDAPE – que será realizado em 11 de 4 
dezembro de 2010, das 8h às 17h30. A Profª Ruth disse que haverá uma oficina para ensinar a 5 
trabalhar com a lousa eletrônica e então precisará transferir a lousa para um laboratório de 6 
informática comum, a ser providenciado. Além disso, haverá palestras, outras oficinas 7 
apresentadas por alunos e exposição de trabalhos em pôsteres. Os trabalhos da disciplina 8 
Desenvolvimento e Aprendizagem (ministrada pelos profs. Marco Antonio e Ruth) e Práticas de 9 
Ensino de Matemática III (ministrada pela Profª Ana Mereu) serão avaliados no evento. A profª 10 
Ana Mereu ficou com a responsabilidade de agendar palestrantes. A Profª Virgínia se 11 
comprometeu a sugerir palestrantes para o evento. 12 

8. Como assuntos gerais, nada foi colocado em pauta. 13 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 14 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 15 

 16 
Ana Cristina de Oliveira Mereu _________________________________ 17 
 18 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 19 
 20 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 21 
 22 
Lillian Rossi Rasteiro ________________________________ 23 


