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

DATA: 17/03/11; 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. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
2. Balanço da visita do MEC. 
3. Assuntos gerais. 

Discussão dos itens: 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 
2. As professoras Virgínia e Maria de Lourdes relataram aos presentes a visita dos 

avaliadores de curso do INEP à UFABC. Nos dias 2 e 3 de março o curso de 
licenciatura em Matemática recebeu a visita dos avaliadores do INEP – 
Professores  Nelson Martins Garcia (UFPR), coordenador da visita, e Paulo 
Roberto Santiago (UFPE) para o reconhecimento do curso. Os avaliadores 
enviaram previamente uma agenda com as reuniões que gostariam de realizar e 
os documentos que precisam avaliar. As reuniões foram pedidas foram: com 
Pessoal Técnico Administrativo, Professores do curso, Professores do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), Alunos do curso, Reitoria, Direção e Coordenação. 
Os documentos solicitados foram: Documentação da instituição; Projeto 
Pedagógico de curso; Regulamentos de laboratórios, biblioteca e da instituição; 
Avaliações de curso / CPA; Provas aplicadas nas disciplinas; Documentos dos 
docentes; Bibliografia do curso; Documentação de Estágios de alunos. A visita 
ocorreu sem maiores sobressaltos, uma vez que os documentos estavam já 
organizados e separados. Todos os documentos relativos à instituição 
previamente pedidos pela equipe de avaliação foram organizados numa caixa 
pela secretária dos colegiados Srª Elaine Konno. As reuniões relativas à reitoria, 
direção, coordenação, pessoal Técnico administrativo e Professores de curso 
foram agendadas e organizadas pela Srª Elaine Nascimento, coordenadora do 
DAE (Divisão de Assuntos Educacionais). A Profª Ruth organizou a 
documentação de professores. A Profª Maria de Lourdes organizou as provas 
aplicadas às disciplinas. A aluna Lillian organizou a reunião de discentes. A 
Profª Ana conferiu a bibliografia de curso. A Profª Virgínia providenciou o PPC 
atualizado, os documentos de estágios dos alunos e a reunião com o NDE do 
curso. Ao longo da visita a Profª Virgínia foi questionada, pelos avaliadores, 
sobre itens que apontavam divergência entre a documentação enviada 
previamente pela UFABC ao INEP e a situação que os avaliadores encontraram 
in loco e outros itens e documentos que pediram no momento da visita: 1) O 
endereço da Universidade, nos documentos consta Rua Catequese, mas na visita 
encontram Av dos Estados. 2) O coordenador de curso registrado no INEP é o 
Prof. Plínio Taboas, mas na visita encontraram a coordenação atual – Profª 
Virgínia Cardoso e Maria de Lourdes Giuliani. 3) A quantidade de alunos do 
curso é muito pequena, bem abaixo da média nacional. 4) Os avaliadores 
pediram para conferir o contrato da Universidade com a DERDIC (prestadora de 
serviços que ofereceu disciplina LIBRAS em 2010-3). 5) Os avaliadores 



pediram informações sobre a apresentação do APCN de doutorado em 
Matemática. 6) Levantaram o problema da falta de periódicos relativos à área de 
Educação Matemática na biblioteca. Os avaliadores não questionaram nenhum 
ponto específico do curso de Licenciatura, ao contrário, elogiaram o projeto 
pedagógico e a existência do laboratório didático, mas lamentaram ainda não 
estar liberado para uso. A reunião com os professores do curso foi dispensada 
pelos avaliadores. As reuniões com o NDE, com Ta’s e com os alunos foram 
realizadas de forma bem sucedida. Ao findar a visita os avaliadores não 
emitiram nenhum parecer. O parecer saiu apenas recentemente, com a nota 
máxima – 5 (cinco). Apesar da nota do curso ter sido excelente, no relatório 
enviado pelo INEP consta os seguintes problemas a serem solucionados: 1) falta 
de periódicos na área de Educação Matemática na biblioteca. 2) laboratório de 
práticas de ensino ainda não em uso. Para finalizar este item da pauta, a Profª 
Virgínia sugeriu que todos os membros do colegiado lessem o relatório enviado 
pelos avaliadores do INEP no dia 14 de março. 

3. Como assuntos gerais, a Profª Virgínia perguntou aos presentes sobre a 
possibilidade de convidar o Prof. Dr. Alessandro Jacques Ribeiro para participar 
das reuniões de colegiado. O professor ainda não foi cadastrado no curso – o que 
ocorrerá apenas no final de 2011 – porém a presença dele, nas reuniões de 
colegiado, será bem valiosa, pois ele também é da área de Educação 
Matemática. Todos os membros do colegiado concordaram com a presença do 
Prof. Alessandro, bem como a possibilidade de sua participação com sugestões e 
opiniões nos debates. Entretanto o Prof. Alessandro não terá direito à voto nas 
decisões do colegiado, pois não faz parte dele, oficialmente. 

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 ________________________________ 
 


