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Ata nº 05/2014/LM 

 

 

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

quatro minutos do dia vinte de outubro de dois mil e quatorze, na Universidade Federal do ABC, 2 

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

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

Silvia Cristina Dotta, Virgínia Cardia Cardoso (vice-coordenadora) e Vivilí Maria Silva Gomes e da 5 

docente suplente: Maria Tereza Carthery Goulart.  A reunião iniciou-se com a professora Ruth 6 

passando os seguintes informes: O primeiro tratava-se da aprovação de uma resolução pelo ConsEPE 7 

sobre prova substitutiva e de recuperação. O segundo informe foi sobre uma resolução que estão 8 

tentando aprovar no ConsUni que descentralizaria o poder, dando às áreas certa autonomia, inclusive 9 

para a criação de novos cursos. A professora Ruth expôs alguns argumentos contra esta resolução e 10 

propôs um diálogo com os conselheiros do ConsUni para que esta resolução não seja aprovada. O 11 

terceiro informe foi sobre o fato de que a atual coordenação da licenciatura chegou na metade de sua 12 

gestão e que é necessário que iniciem-se as tratativas com uma possível futura gestão para que estes 13 

já passem a acompanhar os trâmites da coordenação. O quarto informe foi sobre o fato de que o 14 

mandato atual da comissão de pesquisa se extinguirá em novembro de 2014. Em uma conversa com 15 

o professor Valdecir Marvulle, que atualmente é o suplente, este se propôs a ser titular no próximo 16 

mandato, ficando pendente a escolha de um suplente. O quinto informe foi de que já estão abertas 17 

inscrições para a próxima gestão da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A professora 18 

Ruth que atualmente é representante do CMCC nesta comissão informou que não continuará nesta 19 

função no próximo mandato. Além disso, a referida professora também não continuará como 20 

conselheira do ConsUni, cujas eleições serão em novembro, e também não continuará no conselho de 21 

centro. Ainda, a professora Ruth comentou sobre a importância de se ter um representante do curso 22 

de licenciatura em matemática tanto no ConsUni como no conselho de centro. O sexto informe foi 23 

sobre o site da licenciatura em matemática, o qual a equipe que está desenvolvendo este, aguarda a 24 

análise da professora Regina Franchi para dar continuidade aos trabalhos. O sétimo informe foi sobre 25 

o ENADE, onde o professor Evonir Albrecht está coordenando os trabalhos de envolvimento e 26 

conscientização dos alunos da licenciatura e do bacharelado em matemática. O oitavo informe foi 27 

sobre o Núcleo Docente Estruturante da licenciatura em matemática que já se encontra organizado e 28 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 

Divisão Acadêmica 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4496-7950 

secretariacmcc@ufabc.edu.br 

 

 

operando. O primeiro item da pauta foi a votação das atas de reunião 03/2014 e 04/2014. Aprovadas. 29 

O segundo item da pauta tratou sobre a contratação de novos professores: a professora Ruth fez a 30 

proposta de que se abrisse uma vaga de concurso público para professor visitante e uma vaga de 31 

professor efetivo. Aprovada. O terceiro item da pauta tratou sobre a alocação didática de 2015: a 32 

professora Ruth levou para votação a alocação didática do primeiro quadrimestre de 2015. Aprovada. 33 

O quarto item da pauta tratou sobre editais de concurso para professores visitantes e efetivos: a 34 

professora Vivilí, a pedido da professora Ruth, analisou os modelos de editais para professores 35 

efetivos e visitantes. A referida professora fez algumas considerações e os outros membros também 36 

deram algumas sugestões. Foi feita a proposta para que, após realizadas as alterações nos editais, 37 

estes fossem levados ao conselho de centro. Aprovado. Também foram definidos os seguintes nomes 38 

de docentes que poderão compor a banca examinadora do concurso para professor efetivo: 39 

Alessandro Jacques Ribeiro, Francisco José Brabo Bezerra, Vivilí Maria Silva Gomes, Maria Tereza 40 

Carthery Goulart e Silvia Cristina Dotta e também os nomes que poderão compor a banca 41 

examinadora do concurso para professor visitante: Francisco José Brabo Bezerra, Vivilí Maria Silva 42 

Gomes, Maria Tereza Carthery Goulart e Silvia Cristina Dotta. Aprovados. O quinto item da pauta 43 

tratou sobre os coordenadores de disciplinas: a professora Virgínia comentou que deveria haver um 44 

rodízio na coordenação de disciplinas para que os professores não fiquem sobrecarregados. A 45 

professora Ruth fez a proposta de passar uma lista das disciplinas do curso de licenciatura em 46 

matemática, via e-mail, para que os professores indiquem suas preferências e que, posteriormente, 47 

haja um rodízio na coordenação das disciplinas. Aprovada. O sexto item da pauta tratou sobre a 48 

aprovação das ementas das disciplinas da licenciatura em matemática: a professora Virgínia 49 

comentou a necessidade de se concluir a revisão das ementas das disciplinas específicas do curso de 50 

licenciatura em matemática até o mês de dezembro, visto que, todos os cursos deveriam concluir sua 51 

revisão pedagógica no ano de 2014 e estas disciplinas poderão ser aproveitadas na licenciatura 52 

interdisciplinar, se esta for aprovada. A professora Virgínia lembrou que esta seria uma atribuição do 53 

núcleo docente estruturante e sugeriu que esta pauta entrasse na próxima reunião do referido núcleo. 54 

O sétimo item da pauta tratou sobre a presença do presidente do Núcleo Docente Estruturante nas 55 

reuniões da coordenação da licenciatura em matemática: a professora Ruth propôs que o presidente 56 

do núcleo docente estruturante do curso de licenciatura em matemática, professor Evonir Albrecht, 57 

fosse convidado a participar das reuniões da coordenação. Aprovado. Nada mais havendo a declarar, 58 
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a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz deu por encerrada a reunião às doze horas e vinte e três 59 

minutos, da qual eu Felipe Venancio Silva, lavrei a presente ata. 60 

 

 

Felipe Venancio Silva 

Assistente em Administração 

 

 

Ruth Ferreira Santos Galduróz 

 Coordenadora da Licenciatura em Matemática 


