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Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 12/2011 

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, no horário treze horas e trinta 1 

minutos, na sala de reuniões 2, no quinto andar da torre dois do Bloco A da Universidade 2 

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

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado da Licenciatura em Matemática da 4 

UFABC, previamente convocada pela professora Virgínia Cardia Cardoso, coordenadora pro 5 

tempore, com a participação dos membros pro tempore do Colegiado: Ana Cristina de Oliveira 6 

Mereu, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Ruth Ferreira Santos Galduróz. A professora 7 

Virgínia abriu a sessão com o primeiro item da pauta: atas anteriores. Foram assinadas e 8 

aprovadas. Em seguida, tratou-se da Programação das disciplinas de dois mil e doze; que terá 9 

alteração na disciplina de libra que não será, mas ofertada no primeiro quadrimestre. Logo após 10 

passou para fixação de horário para dois mil e doze. Deliberou-se que será trocado o horário de 11 

algumas disciplinas: desenvolvimento e Aprendizagem para Libras que era ofertada de 12 

segundas-feiras e quintas- feiras e passará a ser ofertadas de terças-feiras e sextas-feiras. 13 

Passou para o próximo item da pauta: nomeação dos docentes, falou-se sobre o credenciamento 14 

do professor Alessandro Jacques Ribeiro como membro do colegiado, e foram citados outros 15 

nomes para serem convidados a participar do colegiado: a) Antonio Cândido Faleiros b) Maria 16 

de Theresa Carthery Goulart c) Márcio Katsumi Oikawa d) Silvia Cristina Dotta e) Sinuê 17 

Dayan Barbero Lodovici f) Zhanna Gennedyevna Kuznetsona. Deliberou-se que será pedido ao 18 

professor Valdecir Marvulle a nomeação temporária de um destes docentes citados até fazer 19 

outra eleição. Passou-se para o próximo item: reunião plenária. Será marcada para setembro de 20 

dois mil e onze no terceiro quadrimestre. Passou para o próximo item: ENADE comentou-se 21 

que será feita a prova, mas não se sabe quantos alunos farão. Posteriormente definiram-se 22 

quantos eventos aconteceram em dois mil e doze: a) EDAPE com a participação de quatro 23 

palestrantes b) Semana de Licenciatura, com a participação de cinco palestrantes. Em seguida 24 

tratou-se sobre o ENEM, até o momento nenhum docente se propôs a participar do grupo de 25 

trabalho, deliberou-se que irão convidar os professores, Ercílio Carvalho da Silva e Rafael de 26 

Mattos Grisi para participar do grupo de trabalho. Nada mais havendo a tratar, a professora 27 

Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às quatorze horas e quarenta 28 
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minutos da qual, para constar, eu, Luana Lopes ,_______________, estagiaria em  secretariado 1 

executiva desse Centro, lavrei a presente Ata. 2 

 


