UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DOCENTE DO CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO
DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA EDITAL Nº 13/2018,
REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E DEZOITO.
Aos vinte e um (21) dias do mês de novembro de dois mil e dezoito (2018), às quatorze horas e
quarenta e cinco minutos (14h45min), na sala O12 no bloco O 1º andar, foi realizada a reunião
ordinária do Colegiado do curso de Matemática- Licenciatura com o Edital nº 13/2018 no
Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Estiveram presentes os
professores: Cristiane de Arimatéa Rocha, Edelweis José Tavares Barbosa, Jaqueline Aparecida
Foratto Lixandrão dos Santos, José Dilson Beserra Cavalcanti, Katharine Nínive Pinto Silva, Káti
Silva Cunha, Laerte Leonaldo Pereira, Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda, Marcílio
Ferreira dos Santos, Naralina Viana Soares da Silva, Simone Moura Queiroz, Valdir Bezerra dos
Santos Júnior e o representante estudantil, Everson Silva Cabral. Com ausência justificada:
Anna Luiza Araújo Ramos Martins de Oliveira, Elizabeth Lacerda Gomes, Gilcenio Rodrigues de
Sousa Neto, Marcos Luiz Henrique e Maria do Desterro Azevedo Silva. Faltaram: Cleiton de
Lima Ricardo, Felipe Sinésio Trajano de Arruda, Gleybson Miguel da Silva, José Ivanildo
Felisberto de Carvalho e Paulo Roberto Câmara de Sousa. 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 13/2018 da reunião. Antes de iniciar a discussão dos
pontos de pauta, o professor Valdir pediu a inclusão do seguinte ponto: Afastamento para
doutorado da professora Elizabeth Lacerda Gomes. Em votação: Aprovada por unanimidade. 1.
Ementas das disciplinas do PPC: Encaminhamento: Dividir as disciplinas entre 5 membros que
comporão a comissão do curso para coletar informações necessárias para fechar as ementas
das disciplinas, a fim de concluir o PPC do curso; e os membros indicados foram os docentes:
Simone, Naralina, Marcílio, Marcelo e Kátia. Em votação: Aprovado por unanimidade. 2. EXPO
UFPE 2019: Encaminhamento: Realizar a EXPO na última semana de maio de 2019. Em
votação: Aprovado por unanimidade. 3. A professora Simone apresentou a ementa da
disciplina Lógica: Filosofia, Matemática e Argumentação. Após as discussões e ajustes
recomendados na reunião do Colegiado, a ementa da disciplina ficou com a seguinte redação:
“Partindo da origem da Lógica na antiguidade envolvendo breves discussões relacionadas a
Parmênides e Heráclito, assim como Platão e Aristóteles, passando pelos Estoicos, até a lógica
formal de um Argumento e seus discursos como prática social atual, observando suas
principais características.”. O encaminhamento do Colegiado foi: A inclusão da disciplina Lógica:
Filosofia, Matemática e Argumentação como eletiva e com a ementa acima apresentada,
tendo carga horária de 60 horas, toda teórica, sem pré - requisitos. Em votação: Aprovado por
unanimidade. 4. PIBID e Residência Pedagógica: A discussão do ponto ficou dividida em duas
partes. 1) Residência Pedagógica: Recomenda-se que o aluno deste projeto tenha vivência nas
duas modalidades de ensino, Fundamental e Médio, para garantir a ele a formação que o PPC
do curso prevê, além disso, o projeto dispensará a carga horária das disciplinas de Estágio
Supervisionado I, II e IV. Em votação: Aprovado, com 1 voto contra e 3 abstenções. 2) PIBID: A
proposta trazida pelo NDE foi que o PIBID dispensasse Metodologia do Ensino de Matemática II
e III, mas o Colegiado manifestou-se contra a dispensa desses conteúdos para alunos do PIBID,
por existirem conteúdos do eixo obrigatório constantes no PPC com base em Resolução do

Conselho Nacional de Educação/MEC e que são importantes, até mesmo como suporte para o
próprio PIBID. Dessa discussão veio o encaminhamento: fazer um ofício para a PROACAD
pedindo esclarecimentos sobre o PIBID e também a Residência Pedagógica se a dispensa de
carga horária para alunos desses dois projetos recai apenas sobre disciplinas obrigatórias ou
também poderá refletir em atividades complementares ou disciplinas eletivas e qual a
fundamentação legal da Resolução da UFPE que trata da dispenda de carga horária do PIBID.
Em votação: Aprovado por unanimidade. 5. Coordenação do EMAP: Encaminhamento: Foram
indicados os docentes Jaqueline, Simone e Marcelo para a coordenação do evento. Em
votação: Aprovado por unanimidade. 6. Afastamento para pós-doutorado do professor
Ivanildo: Encaminhamento: Antes de discutir qualquer afastamento, que a comissão do
Colegiado responsável pelos afastamentos apresente os resultados da análise do afastamento
dos professores e leva-los para a próxima reunião. Em votação: Aprovado por unanimidade. 7.
Evento 10 anos do curso: Foram indicados os nomes dos professores Edelweis e Naralina como
representantes do curso para a edição comemorativa dos 10 anos das Licenciaturas no Campus
do Agreste. Em votação: Aprovado por unanimidade. 8. Ofício 163/2018 da PROACAD: O ofício
163/2018 trata das contribuições que os cursos podem trazer para a nova Resolução sobre a
atividade docente a partir das respostas a 4 questionamentos que o mesmo traz. O NFD deu ao
curso o prazo de até o dia 26/11/2018 para enviar as suas contribuições. Encaminhamento:
quem do Colegiado tiver contribuições, envia-las para a Coordenação até o dia 25/11/2018,
para serem juntadas e enviadas ao NFD no próximo dia 26. Em votação: Aprovado por
unanimidade.
9. Afastamento para doutorado da professora Elizabeth Lacerda Gomes:
Segundo o professor Valdir, a professora Elizabeth apresentou processo à Coordenação
solicitando afastamento para cursar o doutorado pela Universidade Federal da Paraíba de
01/03/2019 a 29/02/2020, a mesma terá como substituto o professor Jean Martins de Arruda
Santos. Em votação: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião às dezessete horas e doze minutos (17h12min), 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.

