
UFABC – CMCC – CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE CURSO 

DATA: 03/02/11; Local: Sala 1 / 5° andar/ Torre 2/ Bloco A; Horário: das 12h às 
14h. 

 
Estiveram reunidos na data, horário e local citados acima, os membros do Colegiado do 
Curso de Licenciatura Profª Drª Virgínia Cardia Cardoso, Profª Drª Maria de Lourdes 
Merlini Giuliani, Profª Drª Ruth Ferreira Santos-Galduróz, Profª Drª Ana Cristina de 
Oliveira Mereu e a aluna Lillian Rossi Rasteiro. A reunião foi presidida pela Profª 
Virgínia e teve como objetivo a discussão da seguinte pauta: 

1. Planejamento do calendário de reuniões de colegiado. 
2. Plenária do curso e Planejamento de reunião plenária. 
3. Planejamento de recebimento dos avaliadores do INEP. 
4. SELIs. 
5. Assuntos gerais. Discussão dos itens: 

1. A Profª Virgínia abriu os trabalhos desta primeira reunião de colegiado de 2011 
cumprimentando a todos pelo retorno e desejando um bom ano. Colocou a 
questão de ser necessário termos uma idéia preliminar sobre a periodicidade das 
reuniões de colegiado. Após um rápido debate, todos os presentes concordaram 
em manter as reuniões ordinárias quinzenais. A Profª Ana observou que nem 
sempre há fatos tão importantes a serem discutidos e sugeriu que quando não 
houvesse nada muito urgente, poderíamos adiar a reunião em uma semana. 
Todos concordaram com esta sugestão. Também concordaram que após as 
eleições de uma nova coordenação esta periodicidade poderá ser revista, em 
função da disponibilidade dos membros que serão eleitos. Em função das 
sugestões, ficou acordado que não haverá um calendário de reuniões com datas 
fixas, mas que procuraremos manter uma periodicidade quinzenal. 

2. A Profª Maria de Lourdes relatou aos presentes sobre a constituição da plenária e 
sobre a necessidade de planejarmos uma reunião com todos. Após o 
credenciamento dos docentes, discentes e TA’s no curso, os membros inscritos 
foram aprovados por este colegiado em reunião realizada em 17/11/10. A data 
limite para a constituição de uma nova coordenação estava prevista para 
28/02/11. Porém, ela será adiada por haverem outras demandas mais urgentes da 
PROGRAD. Não ficou marcada pela reitoria uma nova data para ser realizado o 
processo eleitoral. A Profª Maria de Lourdes assinalou a importância de 
reunirmos a plenária, bem como apresentarmos o projeto pedagógico do curso e 
os problemas que deveremos debater em reuniões plenárias. Os presentes 
concordaram que a reunião plenária poderá ser realizada em 17 de fevereiro, 
com a apresentação resumida do PPC e a colocação da necessidade de sua 
revisão (ementas, bibliografias, carga horária, novas disciplinas, etc.). Também 
houve acordo sobre a necessidade de realizar uma reunião plenária por 
quadrimestre, pelo menos. A Profª Ana sugeriu que quando houvesse reunião 
plenária não marcássemos  reunião de colegiado, a menos em caso de temas 
urgentes a serem debatidos. Os demais membros concordaram com a sugestão. 

3. A Profª Virgínia relatou que em fevereiro será marcada a visita dos avaliadores 
do INEP para o reconhecimento de curso. A PROGRAD já está organizando 
reuniões e procedimentos para informar os colegiados de curso sobre os 
processos de avaliação. Disse também que será importante que os membros da 
plenária fiquem informados do PPC, pois isso é um dos itens da avaliação. Os 
membros do colegiado acharam melhor adiantarmos os procedimentos de 



preparação da visita do INEP. Assim, a profª Virgínia se comprometeu a 
verificar o que será necessário fazer para distribuir as tarefas. 

4. A Profª Ruth apresentou a todos o projeto do SELIs: Seminários para as 
Licenciaturas e Simpatizantes. Trata-se de seminários mensais com palestras 
sobre temas educacionais, aberto a toda comunidade da UFABC. Os temas não 
devem focar exclusivamente o ensino de uma disciplina, mas tratar de Educação, 
de uma forma geral. Pretende-se marcar os seminários em dias de semana 
alternados, no período das 16h às 18h. Os palestrantes são convidados de outras 
IES, próximas de Santo André.  A Profª Virgínia pediu a aprovação do colegiado 
para o projeto. Todos aprovaram. A Profª Ruth pediu o apoio de todos na 
organização dos eventos. Todos os membros concordaram em ajudar na tarefa. 

5. Como assuntos gerais, a Profª Virgínia apresentou o Prof. Alessandro Jacques 
Ribeiro aos membros do colegiado. O Prof. Alessandro ingressou na UFABC 
em 01/02/11 na área de Ensino de Matemática. Poderá lecionar disciplinas de 
Prática de Ensino, Estágios Supervisionados e outras disciplinas da área 
pedagógica. 

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada 
pela Profª Virgínia Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 
 
Ana Cristina de Oliveira Mereu _________________________________ 
 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 
 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 
 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 
 
Lillian Rossi Rasteiro ________________________________ 

 


