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

DATA: 23/04/10; 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 e Profª Drª Maria de Lourdes Giuliani Merlini, com 6 
ausência justificada do Prof. Dr. Pierre Marie Julien Tisseur. A reunião foi presidida pela Profª Virgínia e 7 
teve como objetivo a discussão da seguinte pauta: 8 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 9 
2. Horários de disciplinas e prováveis alocações de professores; 10 
3. Orçamento do curso para 2011. 11 
4. Informe: Projeto PIBID. 12 
5. Assuntos gerais. 13 

Discussão dos itens: 14 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 15 
2. Ficou acordado que as disciplinas a serem oferecidas segue a tabela deixada pronta pelo Prof. Plínio 16 
para a nova coordenação e repassada à Profª Drª Gisele Ducati, da comissão de horários. As disciplinas a 17 
serem oferecidas no próximo quadrimestre, bem como a sugestão de horários é a seguinte: 18 
- Matemática Discreta – tarde (3ª feira, das 16h ás 18h e 6ª feira, das 14h às 16h); noite (3ª feira, das 21h 19 
ás 23h e 6ª feira, das 19h às 21h); 20 
- Teoria Aritmética dos Números – noite (3ª feira, das 21h às 23h e 5ª feira, das 19h às 21h); 21 
- Evolução dos Conceitos Matemáticos – noite (3ª feira, das 19h às 21h e 5ª feira, 21h às 23h). 22 
- Fundamentos de Análise – noite (3ª feira, das 21h às 23h e 5ª feira, 19h às 21h). 23 
- Práticas de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental – Manhã (3ª feira, das 8h às 10h e 6ª feira, 24 
das 8h às 10h); Noite (3ª feira, das 21h às 23h e sábado, das 10h ás 12h); 25 
- Práticas de Ensino de Matemática no Ensino Médio II – Manha (3ª feira, das 9h às 12h); Noite (2ª feira, 26 
das 19h às 22h). 27 
- Estágios Supervisionados (horário a ser marcado com os alunos). 28 
Também ficou decidido que a alocação dos docentes ocorrerá conforme o sistema MUSICA, instituído 29 
neste quadrimestre pela universidade. 30 
3. A Administradora do CMCC, Srta Quélita Lidaiana encaminhou à coordenação de curso as planilhas 31 
sobre a previsão de orçamento do curso para os anos de 2010 e 2011. De acordo com as planilhas, 32 
precisamos prever o total a ser gasto e as atividades que serão contempladas neste período. Ficou decidido 33 
que não preencheremos as planilhas com muitas especificações, pois ainda não discutimos as atividades 34 
que pretendemos realizar. Pediremos mais orientações para a srta Quélita a fim de compreender melhor os 35 
códigos constantes nas tabelas e como poderemos fazer estas previsões. 36 
4. O Projeto PIBID é um projeto do governo federal com verba da CAPES, de apoio e incentivo à 37 
iniciação à docência. Os professores das licenciaturas elaboraram e enviaram à CAPES, em 2009, o 38 
projeto para a participação da Universidade. O projeto foi aprovado e está sob coordenação geral da Profª 39 
Drª Mirian Pacheco (CCNH) e coordenação na sub-área de Matemática o Prof. Dr. Plínio Taboas 40 
(CMCC), com a colaboração da Profª Virgínia. Foi realizada, na semana de 19 a 23 de abril, a seleção dos 41 
participantes: 2 professores das escolas públicas cadastradas e mais 6 alunos da UFABC, com uma aluna 42 
voluntária. A Profª Virgínia informou sobre os procedimentos da seleção (entrevistas e análise de 43 
documentos) e que não foi possível completar as 10 vagas para alunos pela falta de inscritos. Segundo a 44 
Profª Mirian, em agosto será possível uma nova seleção de alunos. 45 
5. 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 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 50 
 51 
Virgínia Cardia Cardoso ___________________________ 52 


