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

DATA: 13/08/10; 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 Giuliani Merlini, Profª Drª 6 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz e Profª Drª Ana Cristina de Oliveira Mereu. A reunião foi presidida pela 7 
Profª Virgínia e teve como objetivo a discussão da seguinte pauta: 8 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 9 
2. Apresentação da profª Ana Mereu como novo membro do colegiado de curso. 10 
3. Discussão dos procedimentos para a avaliação de curso por parte dos alunos e dos docentes; 11 
4. Informes: Projetos PIBID, Prodocência e Licenciatura Internacional; 12 
5. Assuntos gerais. 13 
Discussão dos itens: 14 

1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 15 
2. A Profª Ana Mereu manifestou o interesse de participar do colegiado do curso e foi nomeada pela 16 

portaria nº 57 de 04/08/10, expedida pelo diretor de centro, Prof. Dr. Valdecir Marvulle. A Profª 17 
Ana começará a fazer parte do colegiado a partir desta reunião.  18 

3. Discutiu-se sobre como será feita a avaliação do curso no final do 2º quadrimestre de 2010. De 19 
acordo com um modelo do curso de Bacharelado em Matemática, a Profª Virgínia elaborou e 20 
encaminhou  aos outros membros, antecipadamente, um modelo de sugestão de questionário a ser 21 
aplicado aos professores e alunos do curso. A Profª Ruth apresentou sugestões sobre a graduação 22 
das alternativas. A Profª Maria de Lourdes sugeriu que não seria necessária a parte sobre 23 
instalações da Universidade, uma vez que isso já consta na avaliação a ser feita pela CPA. As 24 
sugestões foram acatadas e a versão final dos questionários encontra-se anexada à ata. Discutimos 25 
também sobre como será feita a aplicação deste questionário. A Profª Ruth relatou que já havia 26 
consultado a PROGRAD para saber se seria possível manter o questionário na página da 27 
instituição. Porém recebeu como resposta que isso não seria possível. Desta forma, resolvemos que 28 
a melhor opção seria imprimir os questionários e aplicá-los em sala de aula, ou enviar por e-mail 29 
para que os alunos nos entreguem pessoalmente (ou deixem na secretaria). O prazo que 30 
estipulamos para a devolução dos alunos e docentes foi de 25 de agosto. 31 

4. Como informe, a Profª Virgínia apresentou, de forma geral os projetos relacionados ao curso de 32 
licenciatura. O Projeto PIBID realizou mais uma seleção de participantes discentes. Foram 33 
selecionados 5 alunos no edital de agosto e eles começarão seus trabalhos em 1 de setembro. Os 34 
critérios de seleção usados foram os mesmo doa seleção anterior, conforme ficou definido pela 35 
coordenação geral e pelas coordenações de subáreas do projeto.  Além do PIBID, que já se 36 
encontra em andamento, há o PRODOCENCIA e o convênio com a universidade de Coimbra, 37 
todos financiados pela CAPES. Para o Prodocência, a Profª Maísa Helena Altarugio (CCNH) 38 
elaborou um projeto, a ser apresentado para a comunidade da UFABC, com a colaboração de 39 
professores das áreas de Química, Física, Biologia e Matemática. Na área de matemática a Profª 40 
Virgínia será a colaboradora. O projeto prevê a integração maior entre estas quatro áreas das 41 
licenciaturas, com as ações: montar um laboratório para Práticas de Ensino de Ciências; promover 42 
cursos de capacitação de licenciandos; promover pesquisas que envolvam a formação de 43 
professores; promover uma publicação com as pesquisas realizadas no projeto. O projeto não prevê 44 
pagamento de bolsa nem para alunos, nem para os professores participantes. O projeto de convênio 45 
com a Universidade de Coimbra está sob responsabilidade do Prof. Dr. Eduardo Gueron (CMCC) 46 
e trata-se promover o intercâmbio entre os alunos da UFABC e alunos da Universidade de 47 
Coimbra (PT) para que possam realizar parte do curso na UFABC e parte em Coimbra, obtendo 48 
dupla diplomação. O projeto foi explicado em reunião com coordenadores realizada em 11 de 49 
agosto, onde ficou acertado que teremos um prazo, até junho de 2011, para que possamos preparar 50 
um plano de intercâmbio, contendo um novo projeto pedagógico (que possibilitaria tal 51 
intercâmbio) para cada licenciatura.  52 



5. Como assuntos gerais, nada foi colocado em pauta. 1 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª 2 
Virgínia Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 3 

 4 
 5 
Ana Cristina de Oliveira Mereu ______________________________ 6 
 7 
 8 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 9 
 10 
 11 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 12 
 13 
 14 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________  15 

 16 


