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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 03/2011 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze horas, na 1 

sala de reuniões R801, no oitavo andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC - 2 

UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São 3 

Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado do Bacharelado em Matemática da UFABC, 4 

previamente convocada pelo professor Daniel Miranda Machado, coordenador pro tempore, 5 

com a participação dos seguintes docentes: Cristian Favio Coletti, Rafael de Mattos Grisi e 6 

Sinuê Dayan Barbero Lodovici; o discente Filipe Biason Mussini. O professor Daniel abriu a 7 

sessão com o primeiro item da pauta: grade horária do BC&T (Bacharelado em Ciência e 8 

Tecnologia). Deliberou-se, que o coordenador mandará um e-mail para o CMCC propondo a 9 

discussão sobre a revisão dessa grade. Em seguida tratou-se sobre a revisão das disciplinas de 10 

matemática do BC&T. Deliberou-se: a) aprovar a ementa das disciplinas geometria e 11 

topologia; b) a criação de duas disciplinas eletivas em álgebra e o professor Edson Ryoji 12 

Okamoto Iwaki foi designado para elaboração das respectivas ementas; c) que serão excluídas 13 

as disciplinas de biometria e teoria das filas; d) que o oferecimento da disciplina Funções de 14 

Várias Variáveis (FVV) seja antes de Introdução às Equações Diferenciais Ordinais (IEDO); e) 15 

voltarão a discutir a ementa das disciplinas da área de Probabilidade; f) a disciplina Teoria de 16 

Distribuição será uma disciplina eletiva; g) EDO será oferecida no último trimestre; h) 17 

determinar que o trabalho de conclusão de curso seja obrigatório. Ao final informou-se que 18 

essa revisão será apresentada na Plenária para aprovação. Logo após, o discente Filipe sugeriu 19 

o oferecimento de curso Latex. O coordenador aprovou a ideia e verificará a possibilidade do 20 

oferecimento desse curso. O próximo item da pauta tratou sobre planejamento anual de 21 

disciplinas 2012. Deliberou-se que as disciplinas serão oferecidas uma vez por ano no período 22 

diurno e noturno. A única sugestão para alteração é a troca da disciplina Lógica Básica por 23 

Teoria dos Jogos. Em seguida discutiu-se sobre a adequação das salas do terceiro andar do 24 

Bloco A da torre do CMCC, visto que eram quatro salas que se tornaram oito. Sugeriram a 25 

inversão das cadeiras para que fiquem de costas para a janela e a instalação, na parede mais 26 

larga, de uma lousa para giz. Decidiu-se que será encaminhada de uma carta ao diretor deste 27 

Centro solicitando essa mudança. Posteriormente deliberou-se que os professores Ercílio 28 
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Carvalho da Silva e Sinuê Dayan Barbero Lodovici participarão da organização da Semana do 1 

CMCC. Em seguida tratou-se a respeito da Semana de Integração, sugeriram que seja feita 2 

apresentação do curso nos campi Santo André e São Bernardo do Campo, contudo, esse 3 

assunto será discutido na próxima reunião. Por fim, o professor Daniel solicitou aos membros 4 

desse colegiado que tragam, para o próximo encontro, sugestões para o evento UFABC para 5 

todos, por exemplo, vídeos e atividades. Nada mais havendo a tratar, o professor Daniel 6 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta minutos da qual, 7 

para constar, eu, Luana Lopes da Silva, ________________, estagiária em secretariado, lavrei 8 

a presente Ata. 9 

 


