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NÚCLEO DE FORMAÇÃO DOCENTE DO CENTRO ACADÊMICO
DO AGRESTE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
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Nº
03/2018,
REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DE ABRIL
DE DOIS MIL E DEZOITO.
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Aos dezoito (18) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018), às quatorze horas e trinta e oito minutos
(14h38min), na sala O12 no bloco O 1º andar, foi realizada a reunião ordinária do Colegiado do curso de
Matemática- Licenciatura com o Edital nº 03/2018 no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal
de Pernambuco. Estiveram presentes os professores: Anna Luiza Araújo Ramos Martins de Oliveira,
Cristiane de Arimatéa Rocha, Edelweis José Tavares Barbosa, Gilcenio Rodrigues de Sousa Neto, Jaqueline
Aparecida Foratto Lixandrão dos Santos, José Ivanildo Felisberto de Carvalho, Katharine Nínive Pinto Silva,
Kátia Silva Cunha, Laerte Leonaldo Pereira, Marcos Luiz Henrique, Maria do Desterro Azevedo da Silva,
Simone Moura Queiroz, Valdir Bezerra dos Santos Júnior e o representante estudantil Everson Silva Cabral.
Com ausência justificada: Cleiton de Lima Ricardo, Elizabeth Lacerda Gomes, Felipe Sinésio Trajano de
Arruda, José Dilson Beserra Cavalcanti, Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda, Naralina Viana Soares
da Silva e Paulo Roberto Câmara de Sousa. Faltaram: Gleybson Miguel da Silva e Marcílio Ferreira dos
Santos. Sob a presidência do coordenador do curso de Matemática – Licenciatura, Valdir Bezerra dos Santos
Júnior, os trabalhos foram iniciados, com a apresentação do edital nº 03/2018 da reunião.1. Aprovação das
atas 16,17,18 de 2017 e das atas 01 e 02 de 2018 do Colegiado: As atas 16,17 e 18 de 2017 e as ata 01 e 02
de 2018 foram votadas. Em votação: As atas foram aprovadas por unanimidade. 2.Afastamento pós -doc
(Jaqueline): O encaminhamento do Colegiado foi: A inserção do nome da professora Jaqueline na tabela de
previsão de afastamento para 2019.1 para fazer pós -doc, sendo que a referida docente e os demais
interessados serão submetidos aos critérios aprovados por este Colegiado e caso haja empate e não haja
negociação, a decisão da preferência caberá ao Colegiado. Em votação: Aprovado por unanimidade.
3.Afastamento doutorado professora Maria do Desterro Azevedo da Silva (Coordenação): O
encaminhamento do Colegiado foi: aprovar o afastamento da professora Maria do Desterro Azevedo da Silva
de 01/08/2018 a 31/07/2019, pela Universidade Federal da Paraíba, para cursar doutorado, condicionado à
disponibilidade de professor substituto. Em votação: Aprovado por unanimidade.4. Afastamento
doutorado professora Elizabeth Lacerda Gomes (Coordenação):O encaminhamento do Colegiado foi:
aprovar o afastamento da professora Elizabeth Lacerda Gomes de 01/08/2018 a 31/07/2019, pela
Universidade Federal da Paraíba, para cursar doutorado, condicionado à disponibilidade de professor
substituto. Em votação: Aprovado por unanimidade.5. Minuta (Reforma das licenciaturas):O professor
Valdir trouxe os encaminhamentos do NDE sobre a Minuta, a qual é uma proposta de nova resolução para
reforma das licenciaturas da UFPE, baseada na resolução 02/2015 do CNE, e que será discutida na Reitoria
em 30/04/2018. Os encaminhamentos trazidos pelo NDE foram:Encaminhamento 1) Criar disciplinas de
caráter extencionista. Em votação: Aprovado por unanimidade. Encaminhamento 2) As disciplinas de
Estágio com 30 alunos por turma. Em votação:Aprovado por unanimidade. Depois, ele abriu discussão para
o Colegiado votar os encaminhamentos do NDE, assim como incluir outros para levar à discussão da
Minuta. Os outros encaminhamentos propostos pelo Colegiado foram:3) A parte prática das disciplinas de
Estágio contar como esforço docente, conforme a seção 3, artigo 7, parágrafo único da Minuta e que o SIGA
seja organizado nesse sentido, 4) Que seja contada carga horária para o coordenador de Estágio, conforme
proposto no ponto anterior, 5)Mudar o nome da componente Introdução à LIBRAS para LIBRAS I, tendo
em vista que o plano de ensino da disciplina trabalha aspectos que vão além da introdução e que tal
nomenclatura não corresponde à ementa da disciplina, 6)Mudar o nome da disciplina Teoria Curricular
para Teorias Curriculares,já que tal nomenclatura limita a compreensão do campo teórico do currículo, 7)
Limitar o número de matrículas em LIBRAS a no máximo 30 alunos, já que trabalhar o aprendizado de uma
disciplina, que é outro idioma, em uma turma maior é impraticável, dada a especificidade do aprendizado
desse idioma que envolve a prática de conversação. Votação: Tanto os 2 encaminhamentos trazidos pelo
NDE quanto os encaminhamentos propostos pelo Colegiado foram votados separadamente e foram

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

aprovados por unanimidade.6. Comemoração do dia da Matemática do dia 6 de maio (domingo), com
uma palestra de algum professor do campus e uma comemoração no segundo horário entre os alunos,
propomos um dia na semana seguinte, de 7 a 11 de maio (Representante estudantil): O encaminhamento
do Colegiado foi: A comemoração do dia da Matemática ser no dia 09 de maio de 2018, lembrando que nessa
data não haverá aula para as turmas do curso e a atividade para esse dia será a participação na palestra. Em
votação: Aprovado por unanimidade. 7. Realização do 3º fórum discente no fim de maio, data a discutir
na reunião (Representante estudantil): O professor Valdir disse que na verdade o ponto 07 era a
assembleia, e o ponto 08 era sobre o fórum, por isso, o encaminhamento do Colegiado foi: realizar a
assembleia no dia 07 de maio de 2018 nos dois primeiros horários, para os alunos discutirem suas demandas
sobre o curso de Matemática -Licenciatura a partir das suas observações. Em votação: Aprovado por
unanimidade. 8. Realização da assembleia para conceder o feedback aos alunos, respondendo as
questões apresentadas no fórum, data a discutir na reunião (Representante estudantil): A proposta do
Colegiado foi: esperar a realização da assembleia, para os alunos trazerem os pontos para o fórum e definir a
sua data na próxima reunião ordinária. Em votação: Aprovada por unanimidade. 9. V EMAP fechamento
da programação e decisões sobre estrutura/organização do encontro (Jaqueline e Ivanildo): A tabela de
programação do EMAP foi apresentada e posta em votação. Em votação:Aprovada por unanimidade. 10.
Substituição da professora Elizabeth como representante do Colegiado de Física -Licenciatura
(Elizabeth/Valdir):O encaminhamento do Colegiado foi: não será mandada inicialmente a substituição até
os cursos definirem suas reformulações no PPC. Em votação:Aprovado por unanimidade.Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos (16h50min), pelo que lavrei
a seguinte ata que segue assinada por mim, Thiago de Oliveira Coelho, secretário do curso de Matemática
-Licenciatura, e pelo coordenador do Colegiado de Matemática -Licenciatura, Valdir Bezerra dos Santos
Júnior, e demais membros presentes.

