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Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, no horário das catorze horas e 4 

cinco minutos, na sala de reuniões 1, no quinto andar da torre dois do Bloco A da 5 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, 6 

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Coordenação do Curso 7 

Licenciatura em Matemática da UFABC, previamente convocada pela professora Virgínia 8 

Cardia Cardoso, coordenadora, com a participação da vice-coordenadora, Ruth Ferreira 9 

Santos Galduróz; da representante dos técnico-administrativos, Elaine Konno Rocha; e dos 10 

membros pro tempore:  Alexei Magalhães Veneziani, Maria Teresa Carthery Goulart e Silvia 11 

Cristina Dotta. A coordenadora abriu a sessão dando posse, conforme portaria emitida pelo 12 

diretor do CMCC, aos membros pro tempore desta coordenação: representantes docentes 13 

titulares Alessandro Jacques Ribeiro, Maria Teresa Carthery Goulart, Silvia Cristina Dotta, 14 

Zhanna Gennadyevna Kuznetsova e seus respectivos suplentes Ana Cristina de Oliveira 15 

Mereu, Alexei Magalhães Veneziani, Sinuê Dayan Barbero Lodovici, Márcio Fabiano da 16 

Silva. Em seguida ela explicou sobre o credenciamento dos professores no curso da 17 

Licenciatura, que acontecerá no final deste ano, e informou que haverá uma ampla campanha 18 

solicitando a participação de todos os docentes ligados a esta área. Posteriormente, a 19 

professora Virgínia passou para o primeiro item da pauta: o calendário das reuniões. 20 

Deliberou-se que estas acontecerão uma vez por mês e que a pauta será enviada com dois dias 21 

de antecedência. Deliberou-se também que os próximos encontros acontecerão nos dias onze 22 

de novembro e no dia nove de dezembro de dois mil e onze, sempre no horário das onze 23 

horas. Logo após, discutiu-se a nomeação pro tempore de um discente titular e um discente 24 

suplente para esta Coordenação, a professora Teresa solicitou a guarda dos e-mails trocados 25 

entre os alunos como prova de que a consulta foi realizada entre os interessados. Aprovado a 26 

nomeação destes representantes. Próximo item da pauta: constituição de uma banca para 27 

analisar o processo de redistribuição e outra para concurso de docentes. A professora Virgínia 28 

indicou para primeira banca os professores: Alessandro Jacques Ribeiro, Ruth Ferreira Santos 29 

Galduróz e Silvia Cristina Dotta. Aprovada. E para a segunda banca foi sugerido os 30 

professores: Marcio Fabiano da Silva, como membro interno titular, e a professora Ana 31 



 

 

Cristina de Oliveira Mereu, como membro interno suplente. Aprovada. A coordenadora 1 

complementou que a banca também será composta por dois membros externos e sugeriu o 2 

nome das professoras Arlete de Jesus Brito (UNESP – Universidade Federal de São Paulo) e 3 

Ana Cristina Ferreira (UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto). Contudo, a professora 4 

Virgínia verificará a agenda destas docentes para o período de nove a vinte e cinco de 5 

novembro, e tentará encontrar três dias livres para que as duas possam participar da banca. 6 

Caso isto não ocorra, aquela convidará outros docentes para esta finalidade. Outro item da 7 

pauta: reunião da plenária. Deliberou-se que esta acontecerá uma vez por quadrimestre e que 8 

neste final de ano acontecerá, provavelmente, na primeira quinzena de novembro. A 9 

coordenadora solicitou o envio de itens para a pauta dessa reunião. Aprovada. Próximo item 10 

da pauta: horário de disciplinas para 2012. A professora relatou este item. Aprovado o 11 

calendário. O item da pauta: regimento do colegiado será discutido em outra reunião.  12 

Próximo item da pauta: grupo de trabalho para a revisão do projeto pedagógico do curso. 13 

Deliberou-se que na próxima reunião da plenária será verificado quem tem interesse em 14 

participar deste grupo. Logo após, a professora Ruth sugeriu que a responsabilidade pelas 15 

disciplinas - Práticas de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental, Didática, Educação 16 

Científica Sociedade e Cultura, e Políticas Educacionais - seja alternada entre esta 17 

Licenciatura e os demais cursos que têm estas disciplinas como obrigatória. Aprovado. Outro 18 

item da pauta: II Edape. A professora Ruth comentou sobre a programação do evento do 19 

Encontro Desenvolvimento, Aprendizagem e Práticas de Ensino da UAFABC (EDAPE) e 20 

lembrou que este acontecerá no dia trinta de novembro deste ano. Por fim, decidiu-se que será 21 

solicitado ao professor Alessandro, representante docente no Conselho de Centro, que 22 

requeira, na próxima reunião deste Conselho, duas vagas para o ensino de matemática e uma 23 

vaga para libras. Aprovado. A professora Teresa alertou que haverá mudança na lei das libras 24 

até dois mil e dezesseis, prazo máximo para aceitação e readequação das instituições de 25 

ensino, e informou que seria interessante solicitar ao procurador da UFABC mais informações 26 

sobre este assunto e sobre a Derdic (Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 27 

Comunicação). Ao final a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou a 28 

sessão às quinze horas e quarenta e quatro minutos da qual, para constar, eu, Mayara 29 

Rodrigues da Silva, estagiária técnica em Secretariado desse Centro, lavrei a presente ata. 30 

 31 
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Coordenadora                                                                                               Secretária Executiva 33 


