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

DATA: 14/04/11; 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. Atribuição Didática. 
3. Planejamento da avaliação de curso e de disciplina em 2011-1. 
4. Assuntos gerais. 
Discussão dos Itens: 

1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 
2. A profª Virgínia colocou em discussão o assunto Atribuição Didática com o 

objetivo de expor o problema que os alunos tem enfrentado com a disciplina 
LIBRAS e a disciplina Desenvolvimento e Aprendizagem. No caso de LIBRAS, 
trata-se de uma disciplina obrigatória para todos os alunos das licenciaturas e 
não há professor contratado na área na Universidade. No caso de 
Desenvolvimento e Aprendizagem, trata-se de uma disciplina de 6° 
quadrimestre que não seria oferecida neste ano. Porém vários alunos já se 
manifestaram a favor do oferecimento pois precisarão se formar em alguma 
Licenciatura neste ano. A profª Ruth lembrou que a Profª Maria Teresa Carthery, 
da área de Cognição do CMCC, é fonoaudióloga e sabe LIBRAS, embora não 
tenha certificado para lecionar esta disciplina. A Profª Ruth comprometeu-se a 
conversar com a Profª Maria Teresa para saber se ela concordaria em lecionar no 
segundo quadrimestre tal disciplina. A Profª Ruth também argumentou que a 
disciplina Desenvolvimento e Aprendizagem, poderia ser oferecida da seguinte 
forma: uma turma no período noturno, no 2° quadrimestre e outra no período 
diurno no 3º quadrimestre. Deste modo, atenderíamos os alunos e não 
sobrecarregaríamos os professores com duas turmas sendo oferecidas fora do 
quadrimestre ideal. Todos concordaram com as sugestões da Profª Ruth. A Profª 
Virgínia vai encaminhar à PROGRAD a solicitação de oferecimento das 
disciplinas LIBRAS e Desenvolvimento e Aprendizagem no segundo 
quadrimestre de 2011. Continuando neste item, a profª Virgínia perguntou quais 
os professores gostariam de ser dispensados de carga didática no próximo 
período letivo. As professoras Ana Mereu, Maria de Lourdes, Ruth e Virgínia 
pronunciaram-se, solicitando a dispensa. Então a Profª Virgínia argumentou que 
as disciplinas de Práticas de Ensino relativas à Matemática e de Estágio 
Supervisionado ficarão atribuídas ao Prof. Alessandro em 2011-2. Todos 
concordaram com esta atribuição. O resultado desta discussão será levado à 
reunião com o diretor e os outros coordenadores do CMCC no dia 18/04/11. 

3. A Profª Virgínia lembrou a todos que está já em tempo de discutirmos como será 
feita a avaliação de curso e de disciplina do 1º quadrimestre. A Profª Ana Mereu 
sugeriu que se usasse o mesmo processo do quadrimestre anterior, com os 
mesmos questionários e as mesmas formas de envio e recebimento das 
respostas. A Profª Ruth sugeriu que os graus de avaliação dos questionários 



mudassem para “concordo plenamente”, “concordo com restrições”, “discordo 
com restrições”, “discordo plenamente”, “não se aplica”. Argumentou que os 
graus do questionário atual nem sempre estão adequados às perguntas feitas. 
Todos os membros concordaram com as sugestões. A profª Virgínia dará 
encaminhamento à avaliação de curso e de disciplina. 

4. Como assuntos gerais, nada foi colocado em discussão. 
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 ________________________________ 
 
 


