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

DATA: 12/05/11; 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. Vagas de docentes na área “Ensino de Matemática” a serem requisitas e edital 

para o próximo concurso de docentes. 
3. Avaliação de curso - resultados 
4. Assuntos gerais. 

Discussão dos Itens: 
1. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelos presentes. 
2. O Diretor do CMCC, Prof. Dr. Valdecir Marvulle, obteve autorização da reitoria 

para reabrir concursos para docentes que ocuparão as vagas dos professores que 
pediram exoneração da UFABC. As 10  (dez) vagas possíveis são dividas do 
modo: 6 (seis) para Matemática, 3 (três) para Computação e 1(uma) para 
Cognição. A Profª Virgínia perguntou aos presentes sobre a possibilidade de 
requerer uma vaga para o próximo concurso. O Colegiado, após uma rápida 
discussão resolveu que serão solicitas duas vagas para a área de Ensino de 
Matemática. A profª Virgínia, então comprometeu-se a levar o pedido para uma 
reunião que ocorrerá com os coordenadores e o Diretor no dia 20/05/11. A Profª 
Virgínia também solicitou a todos sugestões para escrever o novo edital do 
concurso: conteúdos para as provas escrita e didática e temas para projeto de 
pesquisa. 

3. Avaliação de curso e disciplina: ver relatório anexo 
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 ________________________________ 
 


