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Plenária da Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 2/2011 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze horas e 1 

dez minutos, na sala de reuniões 311-2, no terceiro andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC 2 

- UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São 3 

Paulo, realizou-se a reunião plenária com os docentes credenciados no curso da LM da UFABC, 4 

previamente convocada pela professora Virginia Cardia Cardoso, coordenadora do curso de LM, com a 5 

participação dos seguintes docentes: Alessandro Jacques Ribeiro, Jair Donadelli Junior, Juliana Bueno, 6 

Márcio Fabiano da Silva, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Plinio Zornoff Táboas, Zhanna 7 

Gennadyevna Kuznetsona; do discente Lucas Ramos Lourenço; e dos técnico-administrativos: Camilo 8 

Misura e Elaine Konno Rocha. A professora Virgínia abriu a sessão com o primeiro informe: treze 9 

alunos do curso da LM e do Bacharelado em Matemática (BM) e dois alunos apenas do curso de BM 10 

participaram do ENADE que aconteceu no dia seis de novembro deste ano. O próximo item 11 

apresentado foi o relatório da CPA (Comissão Própria de Avaliação) com a avaliação, pelos respectivos 12 

alunos, das disciplinas do curso da LM no primeiro quadrimestre de dois mil e onze. As disciplinas 13 

avaliadas foram: a) Fundamentos de Análise, b) Prática de Ensino em Matemática, c) Tendência em 14 

Educação. O resultado foi favorável, porém houve reclamação sobre a bibliografia disponível na 15 

biblioteca. Já a avaliação das disciplinas do segundo quadrimestre de dois mil e onze, estará disponível 16 

a partir do dia trinta de novembro. Passou para o próximo item da pauta: criação de um grupo de 17 

trabalho para analisar o projeto pedagógico da LM. O professor Plínio sugeriu que seja feito um estudo 18 

nas ementas e nas bibliografias, para listar as disciplinas comuns entre o BM e da LM, assim poderia 19 

oferecê-las em um mesmo quadrimestre. Já o professor Alessandro Jacques Ribeiro, sugeriu que fossem 20 

inseridas neste projeto disciplinas que tratem sobre o ensino de matemática, por exemplo, didática de 21 

matemática. Ele completou sugerindo que fizessem um estudo sobre a carga horária total do curso. O 22 

professor Marcio sugeriu que fosse feito um espaço para a formação de professores, a exemplo do 23 

CAEM-USP (Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática da Universidade de São Paulo). A 24 

professora Virgínia informou que há uma proposta de um curso de extensão para capacitação de alunos 25 

para docência. Ela complementou sobre criar, através do SISU (Sistema de Seleção Unificado) uma 26 

entrada diferenciada para as Licenciaturas. O professor Alessandro se propôs a fazer um estudo sobre o 27 

assunto. Assim, ele convidará os docentes e alunos para participarem deste grupo de trabalho, inclusive 28 

os alunos egressos. Deliberou-se que a criação de três grupos de trabalho (GT): a) revisão do projeto, b) 29 

revisão das ementas em conjunto com as Licenciaturas e o BM, c) estratégias para atrair os alunos para 30 

o curso de licenciatura. Decidiu-se que a coordenadora enviará um e-mail convidando os docentes para 31 

participarem deste GT. Deliberou-se também que o prazo para conclusão dos trabalhos será informado 32 
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na nomeação de cada grupo, contudo, este prazo se iniciará no primeiro quadrimestre do próximo ano. 1 

Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou às quatro 2 

horas e quinze minutos, da qual, para constar eu, Luana Lopes da Silva, estagiaria em secretariado 3 

executivo deste Centro, lavrei a presente Ata. 4 
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Virgínia Cardia Cardoso                                                                              Elaine Konno Rocha 6 

Coordenadora                                                                                              Secretária Executiva7 
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