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

DATA: 05/04/11; Local: Sala 1 / 5° andar/ Torre 2/ Bloco A; Horário: das 14h às 
16h. 
 
 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, a aluna Lillian Rossi Rasteiro e como convidado o Prof. Dr. 
Alessandro Ribeiro. 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. Organização do II EDAPE. 
3. Atividades propostas para o evento UFABC para Todos. 
4. Assuntos gerais. 
Discussão dos Itens: 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 
2. A Profª Ruth expôs o projeto de evento que está organizando e será voltado aos 

cursos de licenciaturas da UFABC. O evento chama-se II EDAPE: Segundo 
Encontro de Desenvolvimento e Aprendizagem e Práticas de Ensino. Deverá 
ocorrer no final de 2011, com o apoio do CMCC e patrocinado pela FAPESP. A 
profª Ruth organizou o I EDAPE em nov/2010, juntamente com o Prof. Marco 
Antonio (CCNH). Este professor foi convidado para participar da organização, 
novamente, mas não respondeu ao convite. A Profª Ruth, então convidou os 
professores das Licenciaturas vinculadas ao CMCC e ao CCNH, sendo que 
responderam ao convite: Alessandro Ribeiro (CMCC), Silvia Dota (CMCC), 
Virgínia Cardoso (CMCC) e Daniel Passarelli (CCNH) e o aluno Felipe Santos e 
Oliveira. Assim, ficou instituída a comissão de organização do evento, que fará 
reuniões independentes do colegiado de curso. O evento tem como objetivo 
discutir temas relativos ao ensino de ciências e matemática, informática e filosofia 
na escola básica. As atividades do encontro serão na forma de palestras, oficinas 
pedagógicas, relatos de experiência e pôsteres. Conta-se com a participação da 
comunidade acadêmica, professores de escolas básicas da região, alunos de 
licenciaturas de outras universidades da região. O colegiado de curso aprovou a 
idéia do evento e comprometeu-se a colaborar com o que for necessário para a boa 
realização do evento. 

3. A Profª Virgínia relatou que no dia 4/04/11 no horário das 16h convocou reunião 
com alunos e professores do curso, na sala 308-2 do bloco A, para discutir as 
propostas de atividades do curso a serem realizadas no evento UFABC para 
Todos. Compareceram a esta reunião os alunos: Thais Helena Inglez, Lívia 
Denardi, Felipe Santos e Oliveira, Lucas Lourenço e Priscila Leal. Entre os 
docentes, somente a profª Virgínia estava presente. Discutiu-se sobre as propostas, 
horários de apresentação, materiais a serem usados nas atividades e local a ser 
ocupado. Ficou acordado que as atividades a serem apresentadas seriam as 
seguintes: Felipe Santos Oliveira e Lucas Lourenço apresentarão a oficina sobre 
Geometria Fractal; Priscila apresentará a oficina sobre Jogo de Damas; Lívia 
apresentará a oficina sobre Caleidociclos; Letícia Mancini (não presente à reunião) 
apresentará a oficina sobre Bolhas de Sabão. Todas as oficinas ocorrerão no 
laboratório 401-2, em horários repetidos nos períodos manhã, tarde e noite nos 
dias 2 e 3 de junho. Os proponentes das oficinas enviarão as informações 



necessárias com detalhes à Profª Virgínia até dia 9 de abril. A Profª Virgínia pediu 
ao colegiado a aprovação das propostas de atividades. O Colegiado aprovou todas 
as atividades.  

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

 
Alessandro Jacques Ribeiro __________________________________ 
 
Ana Cristina de Oliveira Mereu _________________________________ 
 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani ____________________________________ 
 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz _____________________________________ 
 
Virgínia Cardia Cardoso _______________________________ 
 
Lillian Rossi Rasteiro ________________________________ 
 


