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Ata nº 02/2014/LM 

 

 

Ata da reunião da Coordenação de Licenciatura em Matemática, realizada às dez horas e onze 1 

minutos do dia quinze de maio de dois mil e quatorze, na Universidade Federal do ABC, bloco A, 2 

torre dois, quinto andar na sala R-501-2. A reunião foi presidida pela coordenadora Ruth Ferreira 3 

Santos Galduróz e contou com a presença dos docentes: Francisco José Brabo Bezerra, Virgínia 4 

Cardia Cardoso (vice-coordenadora), via Skype e Vivilí Maria Silva Gomes, dos docentes suplentes: 5 

Edson Pinheiro Pimentel e Maria Tereza Carthery Goulart e da discente: Carolina Sanches Piaia. O 6 

primeiro item da pauta tratou sobre Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) e Programa 7 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  O acompanhamento do PIBID é satisfatório, 8 

porém faltam informações sobre o PLI. Comentou-se que este acompanhamento é necessário para 9 

estimular alunos a ingressarem na licenciatura em matemática. Foi sugerido o nome do professor 10 

Márcio Fabiano da Silva para encaminhar essa demanda junto ao Comitê Gestor das Licenciaturas. 11 

Aprovado. O segundo item da pauta tratou sobre alocação das disciplinas comuns que foram 12 

canceladas: foi feita a proposta que na próxima organização das responsabilidades das disciplinas, a 13 

professora Ruth pleiteasse uma turma da disciplina educação científica para a licenciatura em 14 

matemática. Informou-se que a professora Silvia Cristina Dotta manifestara interesse em ministrar 15 

essa disciplina que atualmente é ofertada pelo CCNH. Aprovado. O terceiro item da pauta tratou 16 

sobre a reformulação do ensino médio: A professora Vivilí comentou que já foi aprovada e já se 17 

encontra em vigor uma resolução do ano de 2013 que dá novas diretrizes ao ensino médio onde se 18 

propõe, entre outras questões, uma integralização entre o ensino médio regular (em São Paulo, em 19 

maioria da rede estadual) e profissionalizante (em São Paulo, da rede estadual e federal). Sugeriu-se 20 

a inclusão de mais disciplinas pedagógicas na licenciatura em matemática. Aprovado. O quarto item 21 

da pauta tratou das resoluções sobre prova substitutiva e recuperação: A professora Ruth comentou 22 

ser desnecessário incluir estes assuntos em legislação interna da UFABC, visto que, a Lei de 23 

Diretrizes e Bases da Educação já legisla sobre estes. A discente Carolina comentou que só caberia 24 

na legislação interna da UFABC se houvesse omissão desses assuntos na legislação externa. A 25 

professora Ruth comentou que essa demanda vem dos discentes, devido a casos isolados de docentes 26 

intransigentes com relação aos eventuais problemas enfrentados pelos alunos que impedem seu 27 

comparecimento nos dias de provas. A professora Maria Teresa comentou da necessidade de se criar 28 
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mecanismos eficientes para que os alunos pudessem efetuar denúncias contra os docentes 29 

intransigentes. A professora Ruth comentou sobre a possibilidade de implantação do conceito I. Foi 30 

feita a proposta de que a coordenação da licenciatura se posicione contra a proposta de inclusão 31 

desses assuntos na legislação interna da UFABC. Aprovado. O quinto item da pauta tratou sobre 32 

compras de materiais para 2015: Foi proposta a seguinte ordem de prioridade para compras: 1 - 33 

materiais de consumo, 2 – auxílios a discentes e docentes com passagens aéreas e 3 – materiais 34 

permanentes. Aprovado. O sexto item da pauta tratou sobre o Exame Nacional de Desempenho dos 35 

Estudantes (ENADE) 2014: A professora Ruth enfatizou a necessidade de se manter o alto nível do 36 

curso perante o ENADE e propôs que o professor Evonir Albrecht coordenasse o processo de 37 

construção de estratégias para o envolvimento e conscientização dos alunos. Aprovado. O sétimo 38 

item da pauta tratou sobre o evento “UFABC para todos”: O professor Francisco comentou sobre as 39 

oficinas e stands que serão organizados para o evento. A professora Ruth colocou a coordenação da 40 

licenciatura em matemática à disposição para qualquer necessidade com relação ao referido evento. 41 

O oitavo item da pauta tratou sobre a escolha de um suplente da discente Carolina na coordenação da 42 

licenciatura em matemática: a professora Ruth propôs elaborar uma lista de possíveis candidatos para 43 

que estes sejam posteriormente consultados pela discente Carolina. Aprovado. O nono item da pauta 44 

foi a votação das seguintes atas de reunião: Ata 05/2013, ata 06/2013 e ata 01/2014. Aprovadas por 45 

unanimidade. O décimo item da pauta tratou sobre o site da licenciatura em matemática: a professora 46 

Ruth propôs que os docentes enviassem a ela suas sugestões para a reformulação do site que serão 47 

repassadas às pessoas que operacionalizarão as alterações. Aprovado. Nada mais havendo a declarar, 48 

a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz deu por encerrada a reunião às onze horas e vinte e oito 49 

minutos, da qual eu Felipe Venancio Silva, lavrei a presente ata. 50 
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