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

DATA: 21/05/10; 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, Profª Drª 6 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz. A reunião foi presidida pela Profª Virgínia e teve como objetivo a 7 
discussão da seguinte pauta: 8 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 9 
2. Horários de reuniões de colegiado para o segundo quadrimestre de 2010; 10 
3. Substituição de membro de colegiado de curso; 11 
4. Relatório sobre as novas Diretrizes Curriculares de Curso de Graduação. 12 
5. Assuntos gerais. 13 

Discussão dos itens: 14 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 15 
2. Resolvemos manter as reuniões de colegiado do curso, neste segundo quadrimestre, nos horários 16 

de 6ª feira, das 12h às 14h, com o seguinte calendário para as reuniões ordinárias: 11/06; 25/06; 17 
16/07; 30/07; 13/08; 27/08; 10/09.  18 

3. Em virtude do Prof. Pierre estar muito atarefado, sem disponibilidade para colaborar com  curso, 19 
nem comparecer às reuniões de colegiado, ele foi substituído pela Profª Ruth, conforme a portaria 20 
n° 34 de 26/03/10, expedida pelo Prof. Dr. Valdecir Marvulle, diretor do CMCC. A partir desta 21 
reunião, a Profª Ruth fará parte do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática.  22 

4. Atendendo á solicitação da CG, discutimos e elaboramos um relatório sobre o documento 23 
“Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura”, expedido pelo 24 
MEC e abril de 2010. De acordo com este documento, o curso de licenciatura em matemática traz 25 
algumas novidades como novos ambientes e atribuições profissionais ao licenciando. Os itens 26 
discutidos são listados abaixo. O relatório final será elaborado pela coordenação e enviado à 27 
PROGRAD. 28 

   29 
NOME DO CURSO: “MATEMÁTICA – LICENCIATURA” 30 

No caso da UFABC, o curso é chamado de “Licenciatura em Matemática”. O nome proposto pelos 31 
Referenciais Curriculares não implica em nenhum ganho ou prejuízo, porém é necessário realizar a 32 
mudança no Projeto Pedagógico do curso, bem como no registro do curso junto ao MEC. 33 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 2800 horas 34 
Está de acordo com as DCN/2001 e também é seguida pelo curso da UFABC. 35 

INTEGRALIZAÇÃO: 3 ANOS 36 
Se entendermos “integralização” como o tempo de duração mínimo a ser cumprido de curso, então 37 
não há objeção. Ressaltamos, porém, que tal prazo é muito curto para a formação eficiente de um 38 
professor, daí nossa recomendação para que esse tempo seja de quatro anos. 39 

PERFIL DO EGRESSO 40 
Além das características perfiladas do Licenciado em Matemática nos Referenciais Curriculares, 41 
queremos destacar que o Licenciado, assim como o Bacharel em Matemática, pode realizar 42 
pesquisa em Matemática Aplicada e em Matemática Pura, uma vez que poderá seguir seus estudos 43 
com um mestrado e um doutorado em Matemática Pura ou Aplicada ou em Educação Matemática. 44 
Além do mais, em sua atuação é imperativo que considere a ética, a segurança e as questões sócio-45 
ambientais, uma vez que lida com pessoas em sua prática diária profissional. 46 

TEMAS ABORDADOS EM SUA FORMAÇÃO 47 
Comparando os temas listados nos Referenciais Curriculares e os temas contemplados no Projeto 48 
Pedagógico de Curso de Licenciatura em Matemática da UFABC, podemos considerar: 49 
a) Temas já contemplados e que não temos objeções: 50 
 Fundamentos de Análise, Álgebra e Geometria; Cálculo Diferencial e Integral; Álgebra Linear; 51 
Geometria Analítica; Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática; Desenho Geométrico; 52 



Física Geral; Metodologia e Prática de ensino de matemática; Psicologia da Educação; Legislação 1 
Educacional; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade 2 
(CTS). 3 
b) Temas não contemplados no PPC da UFABC e que apresentamos observações: 4 

 História e Filosofia das Ciências Naturais e da Matemática – consideramos o tema importante, mas 5 
sugerimos que seja inserido como “História e Epistemologia da Matemática”, que é um tema 6 
fundamental para a formação tanto do licenciado como para o do bacharel, uma vez que possibilita 7 
a compreensão das idéias matemáticas em diferentes contextos. O tema poderia ser tratado nas 8 
disciplinas “Evolução dos Conceitos Matemáticos” – BC1438 – já existente na grade curricular de 9 
nosso curso, como disciplina de opção limitada e “História da Matemática” – MC8311 – já 10 
existente como opção livre (e que poderia tornar-se de opção limitada). 11 

 História, Filosofia e Sociologia da Educação – é um tema importante, porém não é contemplado 12 
por nenhuma disciplina constante no catálogo das oferecidas na UFABC. Deste modo deveria ser 13 
criada uma disciplina BC com este tema, uma vez que será comum a todos os cursos de 14 
licenciatura. 15 

 Tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao ensino de matemática – Tema fundamental 16 
à formação do professor de matemática, é abordado em Prática de Ensino, porém não é suficiente.  17 
Vamos propor uma disciplina MC de opção limitada para o assunto. 18 

 “Pluralidade Cultural e Orientação Sexual” e “Ética e Meio Ambiente” – os dois temas são 19 
importantes para a formação de professores e não são abordados nas disciplinas da matriz 20 
curricular do curso. Sugerimos que ou seja criada uma disciplina BC (servirá a todas as 21 
licenciaturas), ou que se insira na matriz do curso as disciplinas “Ética, Direitos Humanos e 22 
Cidadania (EN4120)” e “Educação Ambiental (EN4117)”. 23 

AMBIENTES DE ATUAÇÃO 24 
Além dos ambientes citados nos Referenciais Curriculares, acrescentamos que o licenciado, assim 25 
como o bacharel, pode atuar como pesquisador e professor em Instituições de Ensino Superior, e 26 
trabalhar em institutos e agências de inteligência que necessitem de profissionais capazes de 27 
desenvolver modelos matemáticos para resolver problemas nas mais diversas áreas do 28 
conhecimento. 29 

INFRA-ESTRUTURA RECOMENDADA 30 
A recomendada nos Referenciais Curriculares é suficiente. Destacamos a importância do 31 
Laboratório de Ensino de Matemática, que não se confunde com um Laboratório de Informática. 32 

 33 
5. Como assuntos gerais nada foi colocado em pauta. 34 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 35 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 36 
 37 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 38 
 39 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 40 
 41 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 42 


