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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, no horário das quatorze horas e 4 

dezesseis minutos, na sala de reuniões R502-2, no quinto andar da torre dois do Bloco A da 5 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, 6 

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do Curso de 7 

Licenciatura em Matemática da UFABC, previamente convocada pela professora Virgínia 8 

Cardia Cardoso, coordenadora, com a participação da coordenadora e dos membros: Os 9 

docentes Alexei Magalhães Veneziani, Robson da Silva e Zhanna Gennadyevna Kuznetsova; 10 

a representante dos técnico-administrativos Elaine Konno Rocha; e o discente Alexandre 11 

Soares Cavalcante. O primeiro item da pauta foram os informes. A reitoria solicitou propostas 12 

para projetos que possam integrar os estudantes do ensino médio com a Universidade. O 13 

discente Alexandre comentou a respeito de um programa do Governo Estadual que oferecerá 14 

estágios remunerados para alunos de licenciatura que queiram trabalhar em escolas situadas 15 

em locais vulneráveis. Também foram citados os projetos em andamento: Programa 16 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Programa Licenciaturas 17 

Internacionais (PLI) o qual é coordenado pelo professor Eduardo Guéron, Programa Educação 18 

Tutorial (PET), Cursos de Extensão, Estágio Supervisionado, Minicursos, Primeira Feira de 19 

Ciências e Tecnologia de Santo André e o Projeto de Interdisciplinaridade – uma proposta 20 

para o ensino básico. O assunto seguinte tratado foi o site para o curso de Licenciatura em 21 

Matemática, a professora Virgínia pediu sugestões para a elaboração da página, o qual tem 22 

como objetivo a divulgação do curso. Depois houve a leitura e votação para aprovação da ata 23 

anterior. A ata foi aprovada sem alterações. Após aprovação, discutiu-se sobre o pedido de 24 



 

 

redistribuição da docente Bárbara C. M. Sicardi Nakayama, que leciona na Universidade 1 

Federal de São Carlos (UFSCAR), foram indicados a banca de análise os professores Igor 2 

Leite Freire (Matemática), Raphael Yokoingawa de Camargo (Computação) e Maria Teresa 3 

Carthery - Gourlart (Cognição), por conseguinte a banca foi aprovada. Posteriormente, a 4 

coordenadora informou a participação da Licenciatura no Comitê Gestor de Políticas Públicas 5 

de Formação para Professores na UFABC, a Virgínia explicou sobre o assunto em questão e 6 

comentou que há necessidade da criação desse conselho. Essa docente apresentou as 7 

sugestões que a professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco e também solicitou novas 8 

sugestões. A professora Zhanna propôs o contato com a Fapesp e o Conselho Nacional de 9 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) para acompanhar os projetos de 10 

formação de professores da UFABC. O discente Alexandre sugeriu articular a pesquisa e 11 

formação de docentes. O docente Alexei sugeriu deixar as atribuições que já constam na 12 

portaria que o designou. O aluno Alexandre propôs a articulação em conjunto com as demais 13 

licenciaturas, organizar um diálogo com cursos de formação de professores da região, por 14 

exemplo, Fundação do ABC, deste modo a representando do curso de Licenciatura em 15 

Matemática é a docente Virgínia Cardia Cardoso. O próximo item da pauta foi a proposta 16 

orçamentária do curso para o ano de dois mil e treze, a qual foi aprovada e que recebeu a 17 

proposta do aluno Alexandre para inclusão de material didático no valor de cinco mil reais. 18 

Logo após, a coordenadora informou a proposta do discente Alexandre em desvincular o 19 

estágio supervisionado do período do quadrimestre, ou seja, o aluno poderá fazer em qualquer 20 

período. A professora Virgínia relatou que há um Grupo de Trabalho (GT) que está discutindo 21 

sobre os estágios das licenciaturas e que é possível o envio de uma proposta para a Ruth 22 

Ferreira Galduróz apresentar nesse GT. Deliberou-se que a coordenação enviará a proposta. 23 

Em seguida, discutiu-se sobre a reunião da plenária, na qual haverá uma consulta sobre 24 

assuntos para a pauta, se houver pauta, o encontro ocorrerá no início de Junho. Nada mais 25 

havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou às quinze 26 



 

 

horas e cinquenta minutos, da qual, eu Gabriela Ricos dos Santos, estagiária em letras, lavrei 1 

a presente ata. 2 
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