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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA Nº 08/2011 

 

        Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, no horário das 1 

quatorze horas e dez minutos na sala de reuniões R801, no oitavo andar do Bloco B da 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco 3 

mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado do 4 

Bacharelado em Matemática da UFABC, previamente convocada pelo professor Daniel 5 

Miranda Machado, coordenador, com a participação dos docentes membros da 6 

Coordenação do Curso Bacharelado em Matemática: o vice-coordenador do curso do 7 

BM, professor Cristian Favio Coletti; os representantes docentes Edson Ryoji Okamoto 8 

Iwaki, Mariana Rodrigues da Silveira e Sinuê Dayan Barbero Lodovici e a representante 9 

dos técnico-administrativos Elaine Konno Rocha. O professor Daniel abriu a sessão 10 

informando que, de acordo com a portaria emitida pela Reitoria, o coordenador e o vice-11 

coordenador do curso Bacharelado em Matemática foram investidos a partir do dia 12 

primeiro de setembro de dois mil e onze. Diante disto, o coordenador deu posse aos 13 

membros da Coordenação deste curso: os representantes docentes Edson Ryoji Okamoto 14 

Iwaki, Mariana Rodrigues da Silveira, Rafael de Mattos Grisi e Sinuê Dayan Barbero 15 

Lodovici e a representante dos técnico-administrativos Elaine Konno Rocha. Ressaltou-16 

se que a investidura no cargo foi a partir de primeiro de setembro de dois mil e onze, 17 

juntamente com o coordenador e o vice-coordenador. Logo após, tratou-se sobre o 18 

projeto pedagógico do curso, definiu-se que os membros desta Coordenação conferirão e 19 

apresentarão sugestões para o aperfeiçoamento deste documento, contudo, decidiu-se que 20 

o professor Edson Iwaki ficará responsável por analisar as disciplinas da área álgebra e o 21 

professor Cristian ficará responsável pela área de estatística. Aprovou-se que a oferta do 22 

curso será em período integral e noturno e que cada disciplina Trabalho de Conclusão de 23 

Curso (que são três) contará dois créditos para os alunos. Ao final desta discussão, 24 

enfatizou-se que o projeto pedagógico será apresentado para aprovação na plenária do 25 

curso e, posteriormente, aos órgãos superiores. Em seguida, apresentou-se o conteúdo da 26 

CI (Comunicação Interna) que será enviada à Prefeitura Universitária questionando as 27 

providências sobre a infra-estrutura da UFABC. Aprovada para encaminhamento. 28 



 

 

Posteriormente, esta Coordenação aprovou, com pequenas modificações, a proposta para 29 

mudanças de disciplinas do BC&T que será encaminhada para o professor Eduardo 30 

Guéron, membro da Coordenação deste curso. Logo após, iniciou-se a discussão sobre o 31 

Regimento do Bacharelado em Matemática. Após a apresentação da minuta pelo 32 

coordenador, deliberou-se que o documento será analisado pelos membros e o assunto 33 

voltará em uma próxima reunião. Em seguida, aprovou-se a ata 07/2011. Posteriormente, 34 

aprovou-se os formulários de autorização de publicação do Trabalho de Conclusão de 35 

Curso (TCC) e o de declaração de originalidade do TCC. Ao final da discussão, decidiu-36 

se que o Trabalho de Conclusão de Curso será analisado por dois professores externos 37 

(que não seja o orientador) e que só será aprovado se houver consenso da nota final. Por 38 

último, aprovou-se o calendário, até o final deste ano, das reuniões do BM: dezenove de 39 

outubro, nove de novembro e quatorze de dezembro; sempre no horário das treze horas. 40 

Nada mais havendo a tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou 41 

a sessão às quinze horas e cinco minutos da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, 42 

_______________, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.43 
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