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Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 04/2013 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, no horário das quatorze horas e dez 1 

minutos, na sala R502-2, no quinto andar da torre dois do Bloco A da Universidade Federal 2 

do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, 3 

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação da Licenciatura em 4 

Matemática da UFABC, convocada previamente e presidida pela professora Virgínia Cardia 5 

Cardoso, coordenadora; com a participação dos membros: os docentes Márcio Fabiano da 6 

Silva, Ruth Ferreira Santos Galduróz e Zhanna Gennadyevna Kuznetsova; a representante dos 7 

técnico administrativo Elaine Konno Rocha; os professores convidados Francisco José Brabo 8 

Bezerra e Vivilí Maria Silva Gomes. O primeiro item da pauta tratou sobre a votação das atas 9 

anteriores. O assunto será deliberado na próxima reunião. Posteriormente discutiu-se sobre a 10 

indicação de membros para compor a Comissão Eleitoral para eleições da plenária e da 11 

coordenação da Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Matemática e Bacharelado em 12 

Ciência em Computação. Designou-se a professora Elizabeth Teodorov e o técnico-13 

administrativo Christian Ryu Yasuhara. Sugeriu-se o discente Leandro Alves. Em seguida 14 

tratou-se a respeito do edital de condições gerais para o próximo concurso de docente auxiliar. 15 

Após sugestões o item foi aprovado com alterações. Logo após tratou-se do parecer para a 16 



 

 

redistribuição do professor Geraldo Pompeu. Após discussão, deliberou-se que o docente 1 

pode contribuir com a licenciatura em matemática e a coordenadora elaborará um parecer com 2 

essa informação. Posteriormente tratou-se sobre a organização da reunião plenária para fazer 3 

um balanço da coordenação: resultados obtidos na gestão e futuros encaminhamentos. A 4 

coordenação aceitará sugestões para pauta desse encontro. Posteriormente tratou-se da 5 

alteração de horário para o segundo quadrimestre de dois mil e treze. Apresentou-se as 6 

sugestões para alteração. Aprovado. Em seguida, deliberou-se cancelar a turma de disciplina 7 

Fundamentos de Análise diurno, visto que não há alunos matriculados e cancelar a turma de 8 

práticas de Ensino de Matemática III diurno, visto que há apenas um matriculado. A 9 

professora Ruth informou que adquiriu material para o laboratório de matemática: bandinha, 10 

teclado, réguas, caixa de som, notebook. Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia 11 

agradeceu a presença de todos e encerrou às quinze horas e vinte e oito minutos, da qual, eu 12 

Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a presente ata. 13 

 

Virgínia Cardia Cardoso                                                                              Elaine Konno Rocha 

Coordenadora                                                                                               Secretária Executiva 


