CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO

Bacharelado em Matemática
ATA Nº 02/2011

1

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, no horário das nove

2

horas e trinta minutos, na sala de reuniões R802, no oitavo andar do Bloco B da Universidade

3

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, Bairro Bangu,

4

Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado do Bacharelado em Matemática da

5

UFABC, previamente convocada pelo professor Daniel Miranda Machado, coordenador pro

6

tempore, com a participação dos seguintes docentes: Cristian Favio Coletti e Sinuê Dayan

7

Barbero Lodovici. O professor Daniel abriu a sessão com o primeiro item da pauta: aprovação

8

das normas relativas ao trabalho de conclusão de curso. Ele apresentou os requisitos e ressaltou

9

que os alunos deverão completar, no mínimo, setenta por cento dos créditos totais previstos no

10

projeto pedagógico do BM para matricular-se. Aquele trabalho, que será apresentado pelos

11

discentes, deverá ter no mínimo vinte e cinco e no máximo sessenta páginas, destacou que se

12

esse não citar as referências usadas e/ou se for constatado cópia de texto de outra monografia, o

13

trabalho em questão será reprovado, sem direito a nova apresentação do mesmo projeto. Passou

14

para o segundo item da pauta: avaliação do curso pela comunidade docente e discente. O

15

resultado obtido com os avaliadores docentes teve uma melhora significativa, contudo, houve

16

reclamação: sobre a adequação do curso à carga horária; sobre as lousas brancas: são pequenas,

17

não apagam totalmente, faltam pincéis para elas; e as salas do terceiro andar da torre 2 do

18

Bloco A: são pequenas, não têm ar-condicionado e não têm apoio da zeladoria aos sábado. As

19

avaliações dos discentes apresentaram queixas da biblioteca e das instalações físicas.

20

Deliberou-se que os itens mais questionados nessa avaliação serão esmiuçados no novo

21

formulário. Por fim, o ultimo item da pauta: aprovação das atas anteriores. Foram aprovadas

22

sem alterações as atas do Colegiado 01/2011 e da Plenária 01/2011. Nada mais havendo a

23

tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dez horas e

24

quarenta minutos da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha________________, secretária

25

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.
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