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

e vinte minutos, na sala de reuniões R505-2, 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 Alessandro Jacques Ribeiro, Ruth Ferreira Santos Galduróz, Silvia Cristina Dotta e 10 

Zhanna Gennadyevna Kuznetsova; a representante dos técnico-administrativos Elaine Konno 11 

Rocha; e o professor convidado Francisco José Brabo Bezerra. O primeiro item da pauta 12 

foram os informes. Apresentou-se o docente Francisco José Brabo Bezerra. A professora 13 

Virgínia Cardia Cardoso seguiu a reunião relatando sobre os trabalhos realizados pelo Grupo 14 

de Trabalho (GT) que discutira a respeito das disciplinas específicas do curso de licenciatura 15 

em matemática. Deliberou-se que a portaria de nomeação designadora desse grupo fosse 16 

revogada e que um novo documento designasse todos os docentes e a técnica-administrativa 17 

descrita na portaria anterior e que fosse incluído o docente Francisco Bezerra. Assim o novo 18 

GT será composto por Alessandro Jacques Ribeiro, Francisco José Brabo Bezerra, Márcio 19 

Fabiano Silva, Silvia Cristina Dotta, Virgínia Cardia Cardoso e Zhanna Gennedyevna 20 

Kuznetsova. A coordenadora apresentou o edital para professor adjunto que será votado no 21 

Concen no dia dezenove de setembro de dois mil e doze. O educador Alessandro Ribeiro 22 

sugeriu unir o itens Geometria Analítica (GA) e Álgebra Linear (AL). Aprovado. Deliberou-23 

se trocar Prova Didática (item quatro) por Didática da Matemática e suas Relações com 24 

Ensino e Aprendizagem. Decidiu-se que para o próximo edital para item de prova será 25 

elaborada uma proposta que englobe as áreas de Matemática e Educação Matemática. O 26 

professor Alessandro informou sobre a importância de deixar um roteiro do plano de aula no 27 

edital, já a Silvia Dotta argumentou sobre a importância de não deixar o plano de aula no 28 

edital. Houve uma votação e a proposta do docente Alessandro conquistou três votos, a 29 

docente Silvia possuiu dois votos e existiu um voto de abstenção. O item seguinte foi a 30 

alteração da bibliografia, foi proposto reduzir a quantidade de livros apresentados, a 31 



 

 

professora Silvia sugeriu a inclusão de um livro que trata sobre Tecnologia da Informação e 1 

Comunicação (TIC), chamado “As tecnologias da Inteligência”, o qual tem como autor Pierre 2 

Lévy. O Alessandro propôs a inclusão de quatro questões de Matemática e quatro de Didática 3 

na prova escrita e o candidato terá a opção de escolher no mínimo duas questões de cada área. 4 

Em seguida, discutiu-se sobre o Encontro de Desenvolvimento e Aprendizagem e Práticas de 5 

Ensino (EDAPE), deliberou-se que a próxima edição será realizada apenas em dois mil e 6 

treze, visto que neste ano é inviável. A professora Virgínia solicitou as demandas que a 7 

licenciatura terá em 2013 com a utilização de ônibus e micro-ônibus. Logo após, a 8 

coordenadora apresentou a estrutura feita para elaboração da página do site da licenciatura. 9 

Após discussões a professora Silvia se dispôs a fazer uma nova sugestão de execução. O 10 

próximo item da pauta foram as Eleições para preencher as lacunas desta Coordenação. 11 

Deliberou-se que os membros da Comissão Eleitoral serão: Virgínia Cardoso, Ruth Galduróz 12 

e Elaine Konno. Em seguida comentou-se a respeito da necessidade do credenciamento do 13 

docente Francisco Bezerra. A professora Virgínia apresentou a prévia dos horários da 14 

alocação didática para o terceiro quadrimestre e solicitou o envio de sugestões. Nada mais 15 

havendo a tratar, a professora Virgínia agradeceu a presença de todos e encerrou às dezesseis 16 

horas, da qual, eu Gabriela Ricos dos Santos, estagiária em Letras, lavrei a presente ata. 17 
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