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Ata NDE nº 01/2015/LM 

 

 
 

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Matemática, realizada às dez 1 

horas e dez minutos do dia dezenove de março de dois mil e quatorze, na Universidade Federal do 2 

ABC, bloco A, torre dois, terceiro andar na sala R502-2. A reunião foi presidida pelo presidente do 3 

NDE, professor Evonir Albrecht, e contou com a presença dos docentes: Francisco José Brabo 4 

Bezerra, Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Virgínia Cardia 5 

Cardoso e Vivilí Maria Silva Gomes. O primeiro item da pauta foi sobre o projeto de licenciaturas 6 

interdisciplinares: a professora Virgínia explicou que este projeto não pôde ser votado na última 7 

reunião do ConsUni devido a suspensão da resolução que regulava o envio de novos cursos. Por isso, 8 

o projeto só será apresentado novamente após a elaboração de uma nova resolução. Posteriormente, a 9 

professora Virgínia explicou aos presentes o histórico e motivações do projeto. O segundo item da 10 

pauta sobre revisão da ementa das disciplinas comuns a todas as licenciaturas: a professora Virgínia 11 

explicou que foi organizado um grupo de trabalho para cada disciplina comum a todos os cursos de 12 

licenciatura para que fosse realizada uma revisão e atualização. Porém, estas necessitam serem 13 

aprovadas dentro dos cursos, depois nos conselhos de centros e depois aprovar na comissão de 14 

graduação. Ela enfatizou que os cursos de física, química e biologia já fizeram este processo e se a 15 

matemática não o fizer, as disciplinas terão que ser oferecidas em duplicidade por ainda conter a 16 

ementa antiga. A professora Ruth informou que este assunto será levado na próxima reunião da 17 

coordenação e plenária da licenciatura em matemática. A mesma professora também informou que 18 

estava sendo realizada a revisão das disciplinas específicas do curso, porém, os trabalhos não foram 19 

concluídos. O terceiro item da pauta foi sobre as disciplinas de estágio das licenciaturas: a professora 20 

Virgínia informou que havia uma dificuldade e um desconforto por parte dos centros por conta de 21 

terem que realizar as matrículas de estágio, algo que no entendimento dos centros, deveria ser 22 

centralizado na PROGRAD como era anteriormente.  Também informou que a resolução que trata 23 

dos estágios de licenciatura está sendo revisado em ação conjunta do CMCC e CCNH para servir 24 

como norma de procedimento da PROGRAD. Tanto a nova resolução quanto a proposta de que a 25 

PROGRAD reassuma a função das matrículas das disciplinas de estágio serão encaminhadas para 26 
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votação na comissão de graduação. O quarto item da pauta foi a votação da ata NDE 01/2014 LM. 27 

Aprovada. Nada mais havendo a declarar, o professor Evonir deu por encerrada a reunião às onze 28 

horas e trinta e quatro minutos, da qual eu Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei 29 

a presente ata. 30 
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