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Ata nº 06/2013/LM 
 
 

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

minutos do dia dois de dezembro de dois mil e treze, na Universidade Federal do ABC, bloco A, 2 

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

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

Silvia Cristina Dotta (web conference), Virgínia Cardia Cardoso e Vivilí Maria Silva Gomes e o 5 

docente suplente: Márcio Fabiano da Silva (web conference). O primeiro item da pauta tratou das 6 

Normas de Estágio, foi mencionado que a monitora está catalogando todos os documentos do 7 

laboratório. A professora Ruth sugeriu que o professor Francisco continue utilizando o laboratório 8 

para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), porém acrescentou que a 9 

monitora continuará no laboratório independente do uso desse espaço. Em seguida informou-se o 10 

acompanhamento dos projetos ligados a Licenciatura: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 11 

Docência (PIBID) e Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI), a professora Ruth informou que 12 

enviou e-mail para os docentes Alessandro Jacques Ribeiro e Roberto Venegeroles Nascimento. 13 

Apenas o professor Alessandro respondeu a mensagem e solicitara que contatassem a professora  14 

Maria Cândida Varone de Morais Capecchi, a qual não respondeu a mensagem. A professora Silvia 15 

sugeriu que os alunos participantes do Programa tenham coordenadores no Brasil que os 16 

acompanhem. A professora Ruth informou que esse coordenador existe, porém seria interessante os 17 

alunos conversarem com a coordenação da licenciatura, assim processo seria otimizado. Após, a 18 

professora Virginia sugeriu pedir ao professor Eduardo Gueron que informe as atribuições de cada 19 

representante da Licenciatura nesse programa. Em seguida, a professora Vivíli sugeriu solicitar à 20 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a extensão do PLI a 21 

alunos que estejam no BCT, não somente no primeiro ano, como vem sendo feito atualmente, 22 

dadas as características específicas da UFABC. Posteriormente a professora Ruth informou que 23 

recebeu da PROGRAD uma lista de escolas do Estado que aceitam os discentes da Universidade 24 

Federal do ABC (UFABC) como estagiários. Essa coordenadora repassará as informações aos 25 

membros da Coordenação. Após analisou-se as atas anteriores (1, 2, 3 e 4 de 2013). Aprovadas. Ata 26 

5/2013 será enviada por e-mail para análise. Logo após, tratou-se da formação de banca para o 27 
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concurso de professor adjunto. A professora Ruth informou que a banca deverá ser formada por um 28 

docente de Matemática e dois de Educação Matemática, por votação, a professora Silvia foi 29 

escolhida como membro da casa e o seu suplente será o professor Márcio. Deliberou-se que cada 30 

membro da coordenação enviará para a Ruth sugestões de docentes externos a UFABC para compor 31 

essa banca. Nada mais havendo a declarar, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz deu por 32 

encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e seis minutos, da qual eu Jéssika Oliveira, lavrei a 33 

presente ata. 34 
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