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1

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, no horário das dezesseis

2

horas e cinco minutos, na sala de reuniões 301-2, no terceiro andar do Bloco A da

3

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

4

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião plenária com os docentes do

5

Bacharelado em Matemática da UFABC, previamente convocada pelo professor Daniel

6

Miranda Machado, coordenador pro tempore do Colegiado, com a participação dos seguintes

7

docentes: Cristian Favio Coletti, Gisele Cristina Ducati, Igor Leite Freire, Márcio Fabiano da

8

Silva, Mariana Rodrigues da Silveira, Norberto Anibal Maidana, Rafael de Mattos Grisi e

9

Sinuê Dayan Barbero Lodovici. O professor Daniel abriu a sessão informando que a UFABC

10

formou os dois primeiros alunos no Bacharelado em Matemática. Passou-se para o primeiro

11

item da pauta. O coordenador informou que o BM será avaliado pelo MEC nos dias três e

12

quatro de março deste ano e em seguida mostrou os critérios de avaliação. Logo após

13

apresentou as disciplinas que serão ofertadas no segundo quadrimestre, ressaltou que a única

14

alteração feita, em relação à grade apresentada, foi a inclusão da disciplina cálculo avançado

15

que será ofertada através de estudo dirigido. Posteriormente, mostrou os resultados do senso

16

com os alunos e explicou que o senso tem como objetivos principais: a) conhecer o aluno e b)

17

servir como argumento durante as reuniões com a Prograd (Pró-Reitoria de Graduação) sobre o

18

oferecimento de disciplinas. O próximo assunto tratou sobre a revisão das ementas das

19

disciplinas, foi apresentada uma versão preliminar para discussão. Foi apresentada a nova

20

ementa para: bases matemática, geometria analítica, introdução a probabilidade e estatística,

21

IEDO (Introdução a Equações Diferenciais Ordinárias), FVV (Função de Várias Variáveis),

22

Análise Real I. Logo após, elencou as subcomissão que apresentarão propostas para as revisões

23

nas ementas: disciplinas específicas – topologia será discutida pelos professores Armando

24

Caputi, Daniel Miranda Machado e Sinuê Dayan Barbero Lodovici; disciplinas eletivas

25

de matemática aplicada serão discutidas pelos professores Fedor Pisnitchenko e Marijana

26

Brtka; disciplinas eletivas em probabilidade e estatística serão discutida pelos professores

27

Cristian Favio Coletti, Rafael de Mattos Grisi e João Ricardo Sato. Por fim, o professor

28

Daniel solicitou que um membro do Conselho deste Centro, Márcio ou Cristian, colocasse na

29

pauta da próxima reunião a decisão do Colegiado do BM sobre a atribuição de crédito para a
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1

disciplina trabalho de conclusão de curso, cuja decisão foi: não será atribuído crédito ao

2

docente dessa disciplina, visto que esse apenas apresentará o aluno ao seu orientador. Nada

3

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

4

dezessete horas e trinta e quatro minutos, da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha,

5

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.
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