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

DATA: 13/12/10; 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 Maria 6 
de Lourdes Merlini Giuliani e Lillian Rossi Rasteiro. A reunião foi presidida pela Profª Virgínia e teve 7 
como objetivo a discussão da seguinte pauta: 8 

1. Informe: constituição da Coordenação de curso. 9 
2. Informe: avaliação de curso e disciplinas; 10 
3. Informe: oferecimento de disciplinas não previstas; 11 
4. Alocação de docentes nas disciplinas; 12 
5. Orçamento do curso para 2011. 13 
6. Assuntos gerais. 14 

Antes de iniciar as discussões dos itens a Profª Virgínia informou que a Profª Ana Mereu justificou sua 15 
ausência na reunião por ter compromissos pessoais inadiáveis. Também informou que não foi possível 16 
redigir a ata anterior a tempo, devendo apresentá-la na próxima reunião.  17 
Discussão dos itens: 18 
1. A profª Virgínia informou aos presentes as explicações dadas em reunião da CG, sobre o 19 
funcionamento das plenárias dos cursos específicos e das eleições para coordenação de curso, no próximo 20 
ano. As plenárias são constituídas de: mínimo de 70% de docentes (todos os cadastrados no curso); 21 
máximo de 20% de discentes (apenas os matriculados no curso) e máximo de 10% de técnicos 22 
administrativos (a serem eleitos no início do próximo ano). Para o curso foram cadastrados 28 docentes e 23 
apenas 7 alunos se matricularam. Assim, para o curso de licenciatura, a plenária será composta de 28 24 
docentes, 7 alunos e 4 técnicos administrativos. Os técnicos administrativos ainda não foram definidos e 25 
serão eleitos em fevereiro. Essas 39 pessoas devem, em fevereiro do próximo ano, eleger a coordenação 26 
do curso, composta de 1 coordenador, 1 vice-coordenador, 2 representantes docentes, 1 representante 27 
discente e 1 representante administrativo. Essa equipe assume o lugar do colegiado atual, até dia 28 de 28 
fevereiro. O coordenador e seu vice são eleitos em chapa. Os demais representantes são eleitos por 29 
maioria simples, em reunião de plenária. 30 
2. A CPA preparou um questionário de avaliação de curso e outro para avaliação de disciplinas nas 31 
versões docente e discente. Em reunião anterior, foi aprovada a avaliação com o questionário elaborado 32 
pelo curso. Porém, em reunião de CG, foi acertado que os questionários de avaliação seriam os elaborados 33 
pela CPA, acrescentando-se itens específicos para cada curso. Assim, a profª Virgínia vai enviar para os 34 
docentes e discentes das disciplinas do curso, neste quadrimestre, o questionário da CPA. Os demais 35 
presentes concordaram com os novos questionários porque eles atendem aos itens já elaborados 36 
anteriormente. 37 
3. A profª Virgínia relatou que foi procurada por alguns alunos preocupados com o não oferecimento de 38 
disciplinas do 6º quadrimestre em 2011. Para alguns isso atrasará a formatura no curso. Assim, ela vai 39 
propor à PROGRAD, por sugestão da Profª Ruth, que a disciplina Desenvolvimento e Aprendizagem seja 40 
oferecida em 2011, da seguinte maneira: em 2011-2 será oferecida no período noturno e em 2011-3 será 41 
oferecida no período diurno. Os demais presentes concordaram com o oferecimento não previsto. 42 
Terminados os informes, passamos a discutir os itens da pauta. 43 
4. A alocação didática foi colocada em pauta pelo fato de no dia 15 haverá uma reunião com os 44 
coordenadores do CMCC para decidir a alocação didática nos cursos específicos. Daí termos que elaborar 45 
uma proposta do curso. A profª Virgínia apresentou a lista de professores e suas escolhas no MUSICA 46 
para a alocação didática para 2011-1. Também relatou  que a Profª Ana Mereu pediu transferência para a 47 
Universidade Federal de São Carlos e que esta transferência poderá ser efetivada ainda no 1º quadrimestre. 48 
A profª Ruth acrescentou que a Profª Elisabeth Teodorov manifestou interesse em lecionar Prática de 49 
Ensino para o próximo quadrimestre, embora não tenha feito essa escolha no MUSICA. Após uma rápida 50 
discussão, decidiu-se que a Profª Elisabeth poderá substituir a Profª Ana, na ocasião de sua saída. Assim, 51 
as indicações de alocação didática ficam da seguinte forma, para as disciplinas do curso de Licenciatura: 52 



- Teoria Aritmética dos Números – Diurno – Profª Maria de Lourdes; 1 
- Teoria Aritmética dos Números – Noturno – Profª Maria de Lourdes; 2 
- Didática – Diurno – Profª Ruth; 3 
- Didática – Noturno – atribuição do CCNH; 4 
- Fundamentos de Análise – Diurno – fechar turma por só ter 3 alunos matriculados; 5 
- Fundamentos de Análise – noturno – Prof. Cristian Colleti; 6 
- Práticas de Ensino de Matemática I – diurno – Profª Ana Mereu; 7 
- Práticas de Ensino de Matemática I – noturno – Profª Virgínia; 8 
- Estágios Supervisionados (todos) – Profª Ruth; 9 
- Tendências em Educação Matemática – diurno – Profª Virgínia; 10 
Essa sugestão será levada na reunião de coordenadores de curso do CMCC no dia 15 de dezembro. 11 
3. Como item da pauta, discutiu-se a reformulação do orçamento do curso para 2011. Este orçamento já 12 
tinha sido formulado no início deste ano, com previsão de gastos de R$10.000,00 (dez mil reais) para 13 
material de consumo. Não foi colocado, neste primeiro orçamento, despesas com eventos, pesquisas, 14 
material permanente, serviços de terceiros, etc. Foi informado ao curso que o CMCC ainda dispõe de 15 
verba, além de ter recebido uma verba extra para 2011, que poderá ser gasta nestes itens. Esse orçamento 16 
deve ser entregue para a administradora do centro – Srtª Quélita – até dia 16/11/10. Então a Profª Virgínia 17 
pediu aos membros do colegiado, sugestões de itens que podem ser solicitados para o curso até dia 16. A 18 
profª Ruth deu a sugestão de compra de livros didáticos e paradidáticos para o curso, softwares educativos 19 
para a lousa eletrônica e gastos com eventos. Essas sugestões serão discriminadas melhor, posteriormente. 20 
Os demais presentes encaminharão as sugestões até o dia 16. 21 
4. Como assuntos gerais, comentou-se o sucesso na realização do I EDAPE. A Profª Ruth relatou que, em 22 
virtude da participação da reitoria – na pessoa do Prof. Gustavo Dalpian (Vice-Reitor) – na abertura, 23 
conseguiu estabelecer um canal de comunicação direto com a reitoria. O Prof. Gustavo afirmou que a 24 
reitoria apóia todos os esforços na divulgação das licenciaturas e que os cursos de licenciatura podem 25 
contar com o apoio da reitoria para o que for necessário para seu desenvolvimento. Além disso, a profª 26 
Ruth afirmou que está disposta a colocar em prática uma outra idéia para a divulgação do curso que a 27 
realização de seminários mensais (ou quinzenais) com palestrantes convidados, com temas educacionais. 28 
Os demais presentes apoiaram a idéia e pediram à profª Ruth que elabore um rascunho com as idéias 29 
gerais do projeto. Outro item discutido foi a data da próxima reunião de colegiado. Devido o acúmulo de 30 
trabalho para todos os presentes e o término do período letivo, decidiu-se deixar a próxima reunião para o 31 
final de janeiro, quando os docentes já estiverem de volta do período de recesso. Assim, não foi marcada 32 
data para a reunião de janeiro. 33 

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 34 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 35 

 36 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani _________________________________ 37 
 38 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz ____________________________________ 39 
 40 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 41 
 42 
Lillian Rossi Rasteiro ________________________________ 43 


