
UFABC – CMCC – CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 1 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DE CURSO 2 

DATA: 14/02/11; Local: Sala 517 – Bloco A; Horário: das 12h às 13h 3 
 4 
Estiveram reunidos na data, horário e local citados acima, os membros do Colegiado do Curso de 5 
Licenciatura Profª Drª Virgínia Cardia Cardoso, Profª Drª Ruth Ferreira Santos-Galduróz, Profª Drª Maria 6 
de Lourdes Merlini Giuliani, Profª Drª Ana Cristina de Oliveira Mereu e Lillian Rossi Rasteiro. Foi 7 
convidado a participar da reunião, como ouvinte, o Prof. Dr Alessandro Jacques Ribeiro. A reunião foi 8 
presidida pela Profª Virgínia e teve como objetivo a discussão da seguinte pauta: 9 

1. Leitura e aprovação da ata anterior e apresentação do Prof. Alessandro; 10 
2. Leitura e aprovação dos relatórios das avaliações de curso e de disciplina realizados em 2010; 11 
3. Laboratório de ensino; 12 
4. Processo de reconhecimento de curso; 13 
5. Processo de eleições para a nova coordenação; 14 
6. Reunião plenária de 17 de fevereiro; 15 
7. Assuntos gerais. 16 

Discussão dos itens: 17 
1. A ata da reunião anterior foi lida, aprovada e assinada. A Profª Virgínia apresentou ao Colegiado o 18 

Prof. Alessandro, que tomou posse no início de fevereiro e é da área de ensino. Ele vai pedir o 19 
credenciamento no curso. O Prof. Alessandro participou da reunião do Colegiado como ouvinte e 20 
apresentou várias sugestões. 21 

2. Foram lidos e aprovados os relatórios das duas avaliações de curso e de disciplina realizadas em 22 
2010. Os relatórios estão anexos a esta ata. 23 

3. A Profª Virgínia informou a situação do Laboratório de Ensino até o momento: o Diretor de Centro 24 
nomeou a Profª Virgínia como coordenadora do laboratório que se localiza na sala 401-2. O 25 
Laboratório foi denominado LAPEMC (Laboratório de Práticas de Ensino em Matemática e 26 
Cognição). Até o momento, o laboratório deveria ter sido liberado pela Engenharia de Obras do 27 
bloco A e pela Prefeitura Universitária, porém ainda faltam testes de tomadas, instalação de ar 28 
condicionado, transferência da lousa digital que se encontrava no Laboratório 504 do bloco B para 29 
a sala 401-2 do bloco A, 30 banquetas, mudanças dos armários pequenos por armários maiores, 30 
prateleiras nos armários de porta de vidro, instalação de 6 computadores nas bancadas (os 31 
computadores já estão no almoxarifado do CMCC, mas ainda não foram instalados os sistemas 32 
operacionais). As providências para tais itens já foram solicitadas à prefeitura e até o fim do mês, 33 
acredita-se, o laboratório poderá ser ocupado para aulas. O Prof. Alessandro sugeriu que 34 
constituíssemos um acervo de livros didáticos com doações, para que os alunos pudessem usar 35 
para consulta para preparar aulas. Ele se dispôs a obter os cadernos didáticos usado como 36 
programa oficial do Estado de São Paulo.  As Profªs Ruth e Ana também reforçaram que é muito 37 
necessário ter este tipo de material nas aulas de Prática de Ensino. Assim, todos os membros do 38 
Colegiado se comprometeram a conseguir doações para criarmos tal acervo. 39 

4. A Profª Lourdinha informou o Colegiado de uma reunião da PROGRAD com os coordenadores 40 
dos cursos que passarão por avaliação do INEP no início de março. Serão cinco cursos a serem 41 
avaliados entre 2 e 5 de março e mais outros 3 cursos nas semanas seguintes. O Colegiado deve 42 
avisar alunos do curso sobre as reuniões que os avaliadores querem fazer, bem como os TAs, 43 
membros da CPA, membros do NDE do curso e demais professores. O processo de avaliação é 44 
realizado com: reuniões com dirigentes e coordenação do curso, entrevistas com docentes, NDE, 45 
discentes, TAs, membros da CPA, visitas às instalações da Universidade e conferência de 46 
documentação. A Profª Ruth se encarregou de verificar a documentação dos professores, a aluna 47 
Lillian se encarregou de avisar os alunos das reuniões. A Profª Virgínia avisou que o Prof. 48 
Valdecir encarregou a Sra Elaine Konno, secretária do CMCC, a auxiliar os colegiados na 49 
documentação, pois os três cursos do CMCC passarão pela avaliação ao mesmo tempo. Os 50 
membros do colegiado se comprometeram a auxiliar no que fosse necessário. 51 



5.  A Profª Virgínia avisou que o Colegiado Pró-tempore tem a responsabilidade de executar o 1 
processo de eleições para a próxima coordenação. Esse processo envolve: escrever e publicar um 2 
edital de eleições para TAs que participarão da Plenária de curso; nomear uma comissão eleitoral, 3 
realizar a eleição de TAs, Convocar a plenária constituída de docentes cadastrados no curso, 4 
discentes matriculados ou com reserva de matrícula, TAs eleitos; nomear nova comissão de eleição 5 
para a coordenação de curso (coordenador, vice-coordenador, 1 TA,1 aluno, 2 docentes). O 6 
colegiado pró-tempore decidiu que este processo poderá ser iniciado apenas em março, após o 7 
Carnaval, para não haver sobrecarga de trabalho para a equipe atual. 8 

6. A profª Virgínia apresentou uma sugestão de pauta para a reunião com a plenária de curso 9 
(docentes e discentes) que será realizada em 17 de fevereiro. Foram acrescidas mais sugestões dos 10 
membros do Colegiado. Será feita uma apresentação do PPC da licenciatura, e temas como revisão 11 
de ementas das disciplinas serão apenas informados. 12 

7. Como assuntos gerais, nada foi colocado em pauta. 13 
Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi lavrada pela Profª Virgínia 14 
Cardia Cardoso. Seguem as assinaturas dos presentes: 15 

 16 
Ana Cristina de Oliveira Mereu _________________________________ 17 
 18 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 19 
 20 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 21 
 22 
Lillian Rossi Rasteiro ________________________________ 23 

 24 


