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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 1/2009 

 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, no horário das catorze horas, na 1 

sala de reuniões R802, no oitavo andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC - 2 

UFABC, sito à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se 3 

a reunião dos Colegiados de Bacharelado em Matemática da UFABC, previamente convocada 4 

pelo professor Maurício Firmino Silva Lima, com a participação dos seguintes docentes: 5 

Cristian Favio Coletti, Daniel Miranda Machado e Thomas Logan Ritchie. Havendo quorum 6 

legal, o professor Daniel abre a sessão. Iniciou relatando sobre o site do curso, que o professor 7 

recebeu o domínio para poder fazer as devidas alterações no site, introduzindo informações 8 

sobre o curso de Bacharelado e Licenciatura em Matemática. Passou-se para o próximo item. A 9 

avaliação interna do curso a ser realizada pelos discentes e docentes de BM terá como objetivo 10 

verificar o andamento do curso e as possíveis mudanças para a melhoria do mesmo, no que se 11 

refere a ementa, disponibilidade de recursos e infra-estrutura. Discutiram-se os aspectos que 12 

poderiam ser melhorados quanto à avaliação, para que o docente possa relatar sobre a 13 

disciplina que ministra, a adequação do conteúdo e a organização do curso. Os membros do 14 

colegiado aprovaram a avaliação em geral, e o professor Daniel se propôs fazer as devidas 15 

modificações para apresentação na próxima reunião. Passou-se para o próximo item. Com 16 

relação às bibliografias, o professor Maurício sugeriu que fosse feito um levantamento das 17 

bibliografias, as possíveis modificações e que fosse produzida uma catalogação, para a 18 

realização dos pedidos posteriormente assim que os mesmos pudessem ser realizados. O 19 

professor Daniel propôs dividir a tarefa por matérias, e o professor Maurício sugeriu que 20 

também fossem divididas as bibliografias básicas e as complementares. Passou-se para o 21 

próximo item. Quanto ao reconhecimento do curso, o professor Maurício informou sobre o 22 

término do prazo para a entrega da avaliação de reconhecimento de curso, e também que foi 23 

dado início o processo de avaliação e os documentos poderiam ser melhorados. Comentou-se 24 

sobre a normatização das atividades complementares, e ficou decidido que será levada para a 25 

próxima reunião a normatização concluída. Nada mais havendo a tratar, o professor Maurício 26 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às treze horas, da qual, para constar, eu, 27 

Vivian Kimie Isawa, estagiária da secretaria deste Centro, lavrei a presente Ata. 28 

 


