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Licenciatura em Matemática - LM 

ATA Nº 08/2011 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, no horário das onze horas e dez 1 

minutos, na sala de reuniões 5, no quinto andar da torre dois do Bloco A da Universidade 2 

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, Bairro Bangu, 3 

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado da Licenciatura em Matemática da 4 

UFABC, previamente convocada pela professora Virgínia Cardia Cardoso, coordenadora pro 5 

tempore, com a participação: dos membros do Colegiado Ana Cristina de Oliveira Mereu, 6 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Ruth Ferreira Santos Galduróz e Lillian Rossi Rasteiro; e 7 

do convidado Alessandro Jacques Ribeiro. A professora Virgínia abriu a sessão com o primeiro 8 

item da pauta: convênio da UFABC com a Universidade de Coimbra (UC) em Portugal que 9 

dará ao aluno, caso aprovado nas disciplinas cursadas nas duas Instituições, um diploma de 10 

cada Universidade anteriormente mencionada. As disciplinas da licenciatura cursadas na UC 11 

que são equivalentes às cursada na UFABC, respectivamente são: a) Psicologia da Educação I 12 

equivale a Desenvolvimento e Aprendizagem; b) Psicologia da Educação II equivale à 13 

Didática; c) Ensino da Matemática I equivale às Práticas de Matemática no Ensino 14 

Fundamental; d) Ensino da Matemática II equivale às Práticas de Ensino de Matemática I; e) 15 

Unidades de Observação e de Intervenção equivale a Estágio Supervisionado I. Foram 16 

aprovadas que essas ementas são equivalentes. Logo após, apresentou-se o formulário de 17 

avaliação do curso. Aprovado. Em seguida, mostrou-se o formulário de avaliação de disciplina. 18 

Deliberou-se a alteração nos campos: a) onde diz “discordo parcialmente” e “concordo 19 

parcialmente” será incluída uma legenda que mencione que a concordância ou discordância é 20 

em mais de cinquenta por cento; b) onde diz “nenhuma das respostas” seja substituído por “não 21 

se aplica”. O próximo item tratou sobre o horário para do segundo quadrimestre de dois mil e 22 

onze. Aprovado. Logo após, foi apresentada a alocação didática para o próximo quadrimestre 23 

(2011.2). Aprovada. Em seguida, tratou-se sobre a sugestão de disciplinas livres para o terceiro 24 

quadrimestre de dois mil e onze. Foram sugeridas as disciplinas “Tendência em Educação 25 

Matemática” e “Libras”. A coordenadora destacou que já está programado o oferecimento de 26 

Libras para esse quadrimestre. Em seguida, tratou-se sobre o regulamento do laboratório. 27 

Decidiu-se que esse será envio ao ConCen (Conselho do CMCC) para aprovação. A professora 28 
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Ana Mereu solicitou que a chave do laboratório fique em posse do professor durante o horário 1 

das aulas, para evitar o uso desse espaço pelos responsáveis pela manutenção durante esse 2 

período. Logo após, tratou-se sobre a contratação de um Técnico em Assuntos Educacionais 3 

para o Laboratório, para que esse auxilie os professores durante as aulas e os alunos durantes 4 

os estudos. Visto que no momento não poderemos contratar esse profissional, o professor 5 

Alessandro sugeriu que seja enfatizada, para os órgãos superiores, a necessidade desse técnico 6 

com experiência na área de matemática. A professora Ruth sugeriu que, para esse período mais 7 

urgente, seja incluso nos projetos submetidos à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 8 

Estado de São Paulo) bolsas para treinamento técnico. Posteriormente, a coordenadora 9 

solicitou sugestões de compras, por exemplo software de estatística, materiais, livros didáticos 10 

para deixar no laboratório, entre outros. Ao final o professor Alessandro informou que ele e a 11 

professora Virgínia participaram do Fórum Nacional de Matemática que aconteceu na USP 12 

(Universidade de São Paulo), nos dias 15 e 16 de abril; neste evento eles apresentaram um 13 

poster que ficará no laboratório L402-2. Informou também, que foi aprovado o edital PIBID 14 

que concederá bolsas para dez alunos e para dois professores da rede pública na área de 15 

filosofia, física, química, matemática e biologia. Ele pediu para aos professores que divulguem 16 

essa informação. Nada mais havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de 17 

todos e encerrou a sessão às doze horas e trinta minutos da qual, para constar, eu, Elaine Konno 18 

Rocha,_______________, secretária executiva desse Centro, lavrei a presente ata. 19 

 


