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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA Nº 06/2011 

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, no horário das treze horas e trinta e 1 

dois minutos na sala de reuniões R801, no oitavo andar do Bloco B da Universidade Federal do 2 

ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo 3 

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

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

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

Sinuê Dayan Barbero Lodovici. Ausência justificada do discente Filipe Biason Mussini. O 7 

professor Daniel abriu a sessão com o primeiro item da pauta: compra de livros para a 8 

biblioteca. Ele destacou que este Colegiado será responsável pela recepção e organização das 9 

listas para compra. Ressaltou também que provavelmente todos os livros nacionais requisitados 10 

serão comprados.  Em seguida, decidiu-se que será verificada a quantidade de livros existente 11 

na UFABC para talvez solicitar mais exemplares dessas publicações. Deliberou-se também que 12 

os membros deste Colegiado indicarão, para o coordenador, editoras que publiquem livros na 13 

área de matemática, e após relacionar estas empresas, esse montará quatro listas para que cada 14 

membro pesquise dados dos livros para aquisição. O professor Daniel solicitou prioridade para 15 

o levantamento dos dados, já que a data limite para a entrega desta relação será primeiro de 16 

julho. Passou-se para o próximo item: projeto pedagógico do curso de responsabilidade deste 17 

Colegiado. Determinou-se alterar a ordem de oferecimento das disciplinas: a) Matemática 18 

Discreta será oferecida no sexto quadrimestre, visto que ela é obrigatória para o Bacharelado 19 

em Ciência da Computação e em acordo com o Colegiado deste curso, aquela disciplina será 20 

oferecida nesse quadrimestre em ambos os cursos; b) Cálculo de Probabilidade será oferecido 21 

no primeiro quadrimestre do terceiro ano; c) Equações Diferenciais Ordinárias ficará no 22 

segundo quadrimestre do quarto ano; e d) a disciplina Evolução dos Conceitos Matemáticos 23 

será oferecida no primeiro quadrimestre do quarto ano. O professor Daniel informou que 24 

conversará com o coordenador do BC&T (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) para que a 25 

disciplina Cálculo de Probabilidade, quando for criada, tenha o código BC (código que 26 

determina que a disciplina seja de opção limitada do BC&T). Deliberou-se que a disciplina 27 

Extensões Algébrica torne-se obrigatória. O coordenador solicitou aprovação para que o TCC 28 
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(Trabalho de Conclusão de Curso) torne-se obrigatório. Aprovado por unanimidade. Logo após 1 

decidiu-se que enviarão uma carta para a Prefeitura Universitária com cópia para a professora 2 

Denise Consonni, solicitando explicações sobre qual o motivo pelo atraso da instalação de 3 

lousas para giz, cujo serviço estava programado para o mês de abril deste ano. Também será 4 

encaminhado um documento ao pró-reitor de graduação, professor Derval dos Santos Rosa, 5 

relatando os problemas deste quadrimestre. Por fim, aprovou-se as atas 4 e 5 de 2011. Nada 6 

mais havendo a tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 7 

quinze horas da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, _______________, secretária 8 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 9 

 

 

 

 

 

 

Daniel Miranda Machado 

Coordenador pro tempore do BM 


