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Plenária da Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 1/2011 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, no horário das doze horas e 1 

trinta minutos, na sala de reuniões 301-2, no terceiro andar 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 plenária com os docentes da Licenciatura em 4 

Matemática da UFABC, previamente convocada pela professora Virginia Cardia Cardoso, 5 

coordenadora pro tempore do Colegiado, com a participação dos seguintes docentes: 6 

Alessandro Jacques Ribeiro, Ana Cristiana de Oliveira Mereu, Jair Donadelli Junior, Márcio 7 

Fabiano da Silva, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Rafael de Mattos Grisi, Ruth Ferreira 8 

Santos-Galduroz e Zhanna Gennadyevna Kuznetsona e os discentes Lilian Rossi Rasteiro, 9 

Lucas Ramos Lourenço e Thais Conconi Silva. A professora Virgínia abriu a sessão 10 

informando que a plenária da LM será composta por vinte e oito professores (docentes 11 

cadastrados no curso), oito alunos (matriculados no curso) e quatro técnico-administrativos, 12 

que serão eleitos a partir do mês de março, juntamente com o coordenador e vice-coordenador 13 

do curso. Ressaltou que estes deverão se inscrever através de chapas (coordenador e seu 14 

respectivo vice). A coordenadora sugeriu que todos os alunos matriculados fazem parte da 15 

plenária, visto que, por enquanto, são poucos. Passou-se para o segundo item da pauta. A 16 

coordenadora informou que a LM será avaliada pelo MEC nos dias três e quatro de março 17 

deste ano e em seguida mostrou os critérios de avaliação e decidiu-se que a professora Ruth se 18 

incumbirá de cobrar os documentos que estão faltando dos professores. Complementando a 19 

professora Virgínia apresentou os docentes cadastrados no NDE (Núcleo de Docente 20 

Estruturantes): Antônio Cândido Faleiros; Armando Caputi; Edson Ryoji Okamoto Iwaki; 21 

Gisele Cristina Ducati; Ilma Aparecida Marques Silva; Márcio Fabiano da Silva; Maria de 22 

Lourdes Merlini Giuliani; Plínio Zornoff Táboas; Rodney Carlos Bassanezi; Ruth Ferreira 23 

Santos Galduróz; Virgínia Cárdia Cardoso, ZhannaGennadyevna Kuznetsova. Logo após 24 

apresentou as disciplinas que serão ofertadas no segundo quadrimestre e esclareceu aos 25 

presentes que haverá uma mudança na ementa da disciplina matemática discretas, em relação à 26 

grade apresentada. Em seguida, destacou-se os pontos relevantes do projeto pedagógico das 27 

licenciaturas, visto que a LM não possui projeto pedagógico específico. Posteriormente, 28 

mostrou os resultados das cargas horárias dos alunos em estagio supervisionado, contando as 29 
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horas da aula práticas, e explicou que o professor Plínio Zornoff Táboas está criando um grupo 1 

de estudo e pesquisa voltado para o curso de matemática cujo resultado agregará muito 2 

conhecimento nessa área. Logo após, a professora Ruth comunicou que mensalmente 3 

acontecem seminários para as licenciaturas e convidou os presentes a participarem. Por fim, a 4 

coordenadora convidou a todos para conhecerem o LAPEM (Laboratórios de práticas de ensino 5 

de matemática e cognição). Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a 6 

presença de todos e encerrou às duas horas, da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, 7 

secretária executiva deste Centro, lavrou a presente Ata. 8 

 


