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Ata nº 03/2014/LM 

 

 

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

minutos do dia trinta e um de julho de dois mil e quatorze, na Universidade Federal do ABC, bloco 2 

A, 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: Silvia Cristina Dotta, Virgínia Cardia 4 

Cardoso (vice-coordenadora) e Vivilí Maria Silva Gomes, da docente suplente: Maria de Lourdes 5 

Merlini Giuliani, dos docentes convidados: Evonir Albrecht e Roberto Venegeroles Nascimento e da 6 

discente: Carolina Sanches Piaia. O primeiro item da pauta tratou sobre o Programa de Licenciaturas 7 

Internacionais (PLI): devido à falta de informações que a coordenação da licenciatura em matemática 8 

tinha sobre os alunos participantes do programa PLI, professora Ruth convidou o professor Roberto 9 

que esteve pelo período de uma semana com os alunos participantes do programa na Universidade de 10 

Coimbra, para dar um relato sobre a situação desses. O professor Roberto relatou que a finalidade de 11 

sua visita foi para dar suporte técnico aos quatro estudantes da licenciatura de matemática, porém, 12 

apenas dois deles o procuraram. Esses foram atendidos e puderam tirar suas dúvidas sobre as 13 

disciplinas. Segundo ele, apenas um aluno apresentou algum problema em termos de notas, porém, 14 

nada grave. A professora Silvia perguntou ao professor Roberto o que os alunos estão ganhando 15 

participando do referido programa naquele local. Esse respondeu que, além da experiência 16 

internacional, os alunos estão tendo a oportunidade de ter outras experiências didáticas em uma 17 

instituição muito tradicional. Foi destacado que estão sendo enviados alunos pouco preparados e que 18 

a seleção para a participação deste programa deveria ser mais rigorosa. A professora Ruth propôs que 19 

só seja aprovada a ida de alunos que tenham sido aprovados e acompanhados pelos professores da 20 

licenciatura em matemática. Aprovada. O segundo item da pauta tratou sobre o Exame Nacional de 21 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2014: a professora Ruth convidou o professor Evonir, que 22 

está coordenando as estratégias do ENADE, para relatar um pouco do que será realizado para chamar 23 

a atenção dos alunos da licenciatura em matemática para o referido exame. O professor Evonir, 24 

através de uma apresentação em Power Point, mostrou que a proposta será situar os alunos sobre o 25 

conceito do ENADE, mostrando seus aspectos gerais, a legislação pertinente, o seu funcionamento, 26 

regulamento e as datas, além de ressaltar a importância do ENADE tanto para o aluno quanto para a 27 

UFABC. O terceiro item da pauta tratou sobre a alocação didática do 3º quadrimestre de 2014: a 28 
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professora Ruth enfatizou a dificuldade que sempre encontra em elaborar a alocação didática para 29 

compatibilizar os horários dos professores e dos outros cursos, embora que, a elaboração desta tenha 30 

sido bem mais tranquila. Após isto, a professora Ruth projetou a alocação didática do 3º quadrimestre 31 

de 2014 para que os membros da coordenação pudessem visualizá-la. Foi feita a proposta de 32 

aprovação da referida alocação didática. Aprovada.  O quarto item da pauta tratou sobre o site da 33 

licenciatura em matemática: a professora Ruth informou que o site da licenciatura em matemática 34 

está em fase de elaboração pela Divisão Acadêmica do CMCC. Ela informou também que a Divisão 35 

Acadêmica enviará o link para que os professores da coordenação da licenciatura em matemática 36 

avaliem e deem sugestões. Ela afirmou que não vê necessidade de docentes coordenando este 37 

processo de elaboração por achar que isto foge às atribuições daqueles, no entanto, foi feita por ela a 38 

proposta de que um professor coordene a elaboração do site. Proposta não aceita. O quinto item da 39 

pauta tratou sobre o oferecimento das disciplinas para 2015: a professora Ruth projetou uma planilha 40 

contendo as disciplinas para 2015 para a visualização dos presentes e informou que, conforme 41 

anteriormente decidido, está sendo mantida a mesma distribuição das disciplinas ao longo dos 42 

quadrimestres, porém, em algumas delas foram aumentados o número de turmas devido à solicitação 43 

de alunos. O sexto item da pauta tratou sobre os problemas com a disciplina LIBRAS: a professora 44 

Virgínia comentou o fato de que a única professora de LIBRAS da UFABC, Maria Isabel, 45 

provavelmente será redistribuída para outra universidade no próximo quadrimestre. Ela também 46 

mencionou a grande dificuldade de se conseguir um professor com doutorado em LIBRAS, que é o 47 

que a lei exige. Serão analisadas as possibilidades para se suprir esta carência para que a disciplina 48 

possa ser oferecida no mais tardar no 3º quadrimestre 2014. O sétimo item da pauta tratou sobre as 49 

vagas de docentes para o curso de licenciatura em matemática: a professora Ruth mencionou que não 50 

existem mais vagas para a área de ensino de matemática, porém, devido a algumas mudanças que 51 

ocorreram, existe a possibilidade de se pleitear mais vagas. Foi feita a proposta pela professora Ruth 52 

para que sejam pleiteadas pelo menos mais duas vagas para o curso. Aprovada. O oitavo item da 53 

pauta tratou sobre as licenciaturas interdisciplinares: a professora Virgínia comentou que no ano de 54 

2013 foi realizado um grupo de trabalho pelo comitê gestor da gestão passada da UFABC onde foi 55 

feita uma proposta para a criação de licenciaturas interdisciplinares e, na época, só o curso de 56 

licenciatura em química não participou desse grupo por não querer fazer parte do projeto. Porém, o 57 

curso de licenciatura em química analisou minuciosamente o que foi proposto pelo grupo de trabalho 58 
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e chegaram à conclusão que, para eles, não interessaria o curso da forma em que ele foi proposto. A 59 

professora Virgínia, que faz parte do comitê gestor atual, solicitou que as outras licenciaturas 60 

também fizessem uma análise nos mesmos moldes que o curso de química realizou e que esta 61 

questão fosse discutida até em reuniões plenárias dos cursos. Ainda a professora Virgínia aguarda um 62 

retorno da licenciatura em matemática. A professora Ruth mencionou que ela retransmitiu esta 63 

questão aos professores da licenciatura em matemática, porém, ela ainda aguarda retorno com as 64 

opiniões dos docentes. A professora Silvia fez a proposta de que seja realizada uma reunião para este 65 

assunto seja discutido. Aprovada.  O nono item da pauta tratou sobre a revisão do projeto pedagógico 66 

da licenciatura em matemática: a professora Virgínia mencionou que alguns grupos já foram 67 

formados para discutir este assunto, porém, todos eles pararam sem avanços.  Essa ainda mencionou 68 

que falta decidir se serão realizadas reformulações de algumas ementas e carga horária de disciplinas. 69 

A professora Ruth fez a proposta de reativar este grupo para que sejam retomadas as discussões sobre 70 

este assunto. Aprovada. O décimo item da pauta tratou sobre o representante discente suplente para a 71 

coordenação da licenciatura em matemática: a professora Virgínia destacou a necessidade de se fazer 72 

um levantamento para saber quais os alunos que estão matriculados ou com reserva de matrícula na 73 

licenciatura em matemática, pois estes estão aptos a assumir a função. A discente Carolina 74 

mencionou que observa pouca disposição de seus colegas em assumir a função. A professora Ruth 75 

propôs sondar o aluno monitor do curso para verificar se há interesse dele em ocupar a vaga. 76 

Aprovada. O décimo primeiro item da pauta foi a votação da ata de reunião 02/2014. Aprovada. 77 

Nada mais havendo a declarar, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz deu por encerrada a 78 

reunião às dezesseis horas e doze minutos, da qual eu Felipe Venancio Silva, lavrei a presente ata. 79 
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