
Assunto: Re: Solicitação de análise de bibliografia da disciplina Educação Inclusiva - comum às

Licenciaturas

De: Roberta Kelly Amorim de França - UFABC <roberta.gomes@ufabc.edu.br>

Data: 04/04/2018 16:41

Para: Marcelo Sartori Ferreira <marcelo.sartori@ufabc.edu.br>

CC: Gabinete Prograd <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>, Hugo da Silva Carlos

<hugo.carlos@ufabc.edu.br>, Ta�ana Hyodo - Biblioteca UFABC <ta�ana.hyodo@ufabc.edu.br>

Prezados, boa tarde.

Analisamos a segunda versão das alterações feitas na ementa da disciplina "Educação inclusiva" e

faz-se necessário alguns destaques:

1) Apesar de terem sido subs�tuídas as referências esgotadas, como bibliografia obrigatória temos

3 �tulos sendo que um deles é uma indicação para compra futura. Não podemos prever,

exatamente, o tempo de recebimento de um livro indicado para compra, menos ainda quando

estamos na fase pré- processo, ou seja, recolhendo sugestões para só após iniciar o processo de

compra. Assim sendo, solicitamos análise da manutenção desta referência como bibliografia básica

e nos colocamos a disposição para análise do nosso acervo (inclusive de materiais digitais), a fim

de verificar alguma possibilidade que já temos em nossas bibliotecas, caso essa opção seja de

interesse dos professores coordenadores.

2) O novo instrumento de avaliação de curso, na parte de biblioteca, valoriza a adoção de

referências digitais como bibliografias de disciplinas; assim sendo, e como todas as referências

digitais já estão cadastradas na nossa Biblioteca digital, é possível inserir as leis e outros �tulos

digitais como parte da bibliografia obrigatória ou complementar, caso haja interesse.

Permanecemos a disposição.

Atenciosamente,

Roberta

Em 03/04/2018 15:18, Marcelo Sartori Ferreira escreveu:

Prezadas,

Solicitamos análise da bibliografia da disciplina "Educação Inclusiva", que é obrigatória do

curso de Licenciatura em Matemá�ca e Opção Limitada dos demais cursos de licenciatura.

Atenciosamente,

-- 
Marcelo Sartori Ferreira

Secretário Executivo
Pró-Reitoria de Graduação
Câmpus Santo André-Bloco A-Térreo-Torre I

Universidade Federal do ABC – UFABC
Tel. (11) 4996-7910
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-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Re: Fwd: Proposta de Alteração de Disciplina para CG de 03/05/2018

Data:Tue, 3 Apr 2018 08:28:09 -0300

De:Lucieni Gomes S. Mar�nelli <lucieni.silva@ufabc.edu.br>

Para:Marcelo Sartori Ferreira <marcelo.sartori@ufabc.edu.br>

Bom dia Marcelo,

Segue a versão em word.

abçs

Lucieni Gomes da Silva Martinelli

Chefe da Divisão Acadêmica

CMCC - Centro de Matemática, Computação e Cognição

UFABC – Fundação Universidade Federal do ABC

Tel.: 55 11 3356-7348

www.ufabc.edu.br

Antes de imprimir pense em seu compromisso com a natureza.

Em 2 de abril de 2018 17:28, Marcelo Sartori Ferreira <marcelo.sartori@ufabc.edu.br>

escreveu:

Lucieni,

Você poderia nos enviar essa úl�ma versão em documento editável?

Atenciosamente,

-- 
Marcelo Sartori Ferreira

Secretário Executivo
Pró-Reitoria de Graduação
Câmpus Santo André-Bloco A-Térreo-Torre I

Universidade Federal do ABC – UFABC
Tel. (11) 4996-7910

Em 26/03/2018 12:13, Lucieni Gomes S. Mar�nelli escreveu:

Bom dia,

Agradeço o envio do parecer da CGPL e esclareço abaixo alguns pontos destacados no

mesmo:
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1. o quadrimestre recomendado é o 5º mesmo, já corrigimos no formulário;

2. a Pró-Reitora de Graduação alertou as direções do CCNH e CMCC sobre a

necessidade da alteração da disciplina ser apreciada nos demais cursos em que é

opção limitada e no respec�vo centro, CCNH. Os tramites já estão sendo feitos e o

plano é apresentar as aprovações na sessão da CG;

3. Com relação a sigla, como a disciplina era originariamente do CCNH mas opção

limitada e agora está sendo alterada pelo CMCC por ser obrigatória em curso deste

Centro, ficamos em dúvida com relação a sigla e por isso conversamos com a Ana

Maria da ProGrad e esta conversou com a Pró-Reitora da Graduação, ambas acreditam

que poderíamos mudar a sigla para o formato do CMCC, mas pediram para deixar o

assunto para ser discu�do na CG. No formulário anexo, informamos a sigla que será

do CMCC, caso seja aprovada desta forma.

4. Agradeço por nos alertar sobre o erro na página 34 do PPC, vamos providenciar as

correções.

Quando enviamos o assunto para pauta anexamos o formulário sem assinatura, o que

foi alertado pelo Gabinete. 

Desta forma estou enviando anexo o formulário corrigido (quadrimestre e sigla de

disciplina) e com as devidas assinaturas.

at.te.,

Lucieni Gomes da Silva Martinelli

Chefe da Divisão Acadêmica

CMCC - Centro de Matemática, Computação e Cognição

UFABC – Fundação Universidade Federal do ABC

Tel.: 55 11 3356-7348

www.ufabc.edu.br

Antes de imprimir pense em seu compromisso com a natureza.

Em 26 de março de 2018 10:36, Gabinete Prograd <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>

escreveu:

Lucieni, bom dia.

Encaminhamos parecer da CGPL acerca da solicitação em questão. Estamos

aguardando o parecer da Biblioteca.

A�e.,

Edna
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-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Re: Fwd: Proposta de Alteração de Disciplina para CG de 03/05/2018

Data:Thu, 22 Mar 2018 11:57:26 -0300

De:Maria Estela <estela.souza@ufabc.edu.br>

Para:Gabinete Prograd <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>

CC:virginia.slivar@ufabc.edu.br

Em 21/03/2018 17:13, Gabinete Prograd escreveu:

Estela e Virgínia,

Encaminhamos mais uma solicitação para emissão de parecer.

A�e.,

Pró-Reitoria de Graduação

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Proposta de Alteração de Disciplina para CG de 03/05/2018

Data:Wed, 21 Mar 2018 15:07:26 -0300

De:Lucieni Gomes S. Mar�nelli <lucieni.silva@ufabc.edu.br>

Para:Gabinete Prograd <gabinete.prograd@ufabc.edu.br>

CC:Direcao CMCC <direcao.cmcc@ufabc.edu.br>, Priscila Benitez

<priscila.benitez@ufabc.edu.br>, Prof. Francisco J. B. Bezerra

<francisco.bezerra@ufabc.edu.br>, Vivilí Maria Silva Gomes

<vivili.gomes@ufabc.edu.br>

Bom dia,

A pedido da Direção do CMCC encaminho proposta de alteração da disciplina

"Educação Inclusiva" para a pauta da sessão extraordinária da CG de

maio/2018.

Informo que a proposta foi aprovada pelo ConCMCC na sessão de 14/03/2018.

Fico a disposição.

at.te.,
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Lucieni Gomes da Silva Martinelli

Chefe da Divisão Acadêmica

CMCC - Centro de Matemática, Computação e Cognição

UFABC – Fundação Universidade Federal do ABC

Tel.: 55 11 3356-7348

www.ufabc.edu.br

Antes de imprimir pense em seu compromisso com a natureza.

Bom dia, segue anexo, o parecer da CGPL conforme solicitado.

A�e.,

-- 
Maria Estela C. de Oliveira de Souza
Téc. em Assuntos Educacionais

Coordenação Geral do Programa de Licenciaturas/ProGrad-UFABC
(11)4996-7046
http://prograd.ufabc.edu.br

 

Anexos:

Proposta de alteracao de disciplina_Educacao Inclusiva_v2.doc 27 bytes
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