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Ata nº 05/2013/LM 
 
 
Ata da reunião da Coordenação de Licenciatura em Matemática, realizada às quatorze horas e 1 
dezenove minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil e treze, na Universidade Federal do 2 
ABC, bloco A, torre dois, quinto andar na sala R-502-2. A reunião foi presidida pela professora 3 
coordenadora Ruth Ferreira Santos Galduróz e contou com a presença dos docentes: Francisco José 4 
Brabo Bezerra, Silvia Cristina Dotta, Virgínia Cardia Cardoso e Vivilí Maria Silva Gomes e os 5 
docentes suplentes: Márcio Fabiano da Silva (via Skype) e Maria de Lourdes Merlini Giuliani. 6 
Iniciou-se a reunião, com os informes, foi mencionado que o Professor André Guilherme Ribeiro 7 
Balan será o representante da Licenciatura em Matemática na Comissão de Pesquisa do CMCC, o 8 
suplente será nomeado após a manifestação de algum voluntário. Em seguida informou-se a respeito 9 
da abertura de vagas de monitoria acadêmica. Logo após a professora Ruth comunicou que os alunos 10 
Denis Alves Cardoso, Marco Aurélio Cinaqui Amaral e Monique Evangelista são representantes da 11 
Licenciatura em Matemática, enviados para o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) e 12 
devem retornar no segundo semestre do ano de dois mil e quinze. Posteriormente comunicou-se que 13 
o concurso para professor adjunto I, será prorrogado até o dia dezoito de novembro deste ano. Em 14 
seguida passou-se para a pauta do expediente, primeiramente foi discutido sobre o preenchimento das 15 
vagas remanescentes desta coordenação e foi definido que não será necessária a realização da 16 
eleição, caso o número de candidatos seja suficiente ou inferior aos cargos vagos. As professoras 17 
Virginia e Vivilí ficaram responsáveis por coordenar o andamento do processo. Após foi discutido 18 
sobre os programas e projetos que relacionam-se com a licenciatura. Cada professor do projeto ficará 19 
responsável por enviar uma cópia do relatório anual. São eles: Francisco e Vivilí pelo Programa 20 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Quanto ao Programa de Licenciatura 21 
Internacional os professores responsáveis - Roberto Venegeroles Nascimento e Alessandro Jacques 22 
Ribeiro - receberão da Professora Ruth uma solicitação formal, a fim de que realizem a entrega 23 
semestral do relatório. Logo após apresentou-se a proposta de horário para 2014, mencionando as 24 
disciplinas que serão ofertadas, seus quadrimestres e docentes que ministrarão cada uma delas. A 25 
professora Ruth ressaltou que a atribuição não é definitiva. Ela anotou as preferências de cada 26 
docente e informará ao coordenador do Bacharelado em Matemática. Em seguida tratou-se do 27 
quadrimestre sabático dos professores da área de educação matemática. Definiu-se os quadrimestres 28 
livres: no primeiro quadrimestre o professor Plínio Zornoff Táboas; segundo quadrimestre os 29 
professores Alessandro e Virgínia; e para o terceiro quadrimestre os professores Francisco, Ruth e 30 
Vivilí. Logo após foi discutido o projeto pedagógico da Licenciatura em Matemática e suas 31 
especificidades, a professora Ruth explicou a necessidade de detalhar mais o curso. Posteriormente 32 
sugeriu-se novas estratégias para a divulgação do curso: criação de banner e contratação de um 33 
estagiário. A professora Silvia se dispôs a orientar o estagiário. Definiu-se que esse contratado ficará 34 
responsável pela criação do site da Licenciatura, desenvolvimento de sistemas e elaboração de 35 
banner. A professora Silvia sugeriu: oficinas de curta duração, minicursos e o retorno do Encontro de 36 
Desenvolvimento e Aprendizagem e Práticas de Ensino (EDAPE). A professora Ruth verificará com 37 
a Pró-Reitoria de Extensão o processo para a realização desses eventos. Logo após a professora 38 
Virginia fez a apresentação do Projeto de Licenciatura Interdisciplinar. Ela relatou a proposta das 39 
licenciaturas apresentada no comitê gestor. Esse Grupo de Trabalho (GT) sugeriu o ingresso 40 
diferenciado para licenciandos. Nesse sentido, os alunos ingressarão para o Bacharelado de Ciências 41 
e Tecnologia ou Bacharelado em Ciências e Humanidades ou Licenciaturas. Recomendou-se que o 42 
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aluno a partir do terceiro quadrimestre optará por qual licenciatura prosseguir. Nada mais havendo a 43 
declarar, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e 44 
vinte e oito minutos, da qual eu Jéssika Oliveira, lavrei a presente ata. 45 
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