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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 1/2010 

 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dez, no horário das treze horas e quinze 1 

minutos, na sala de reuniões R802, no oitavo andar do Bloco B da Universidade Federal do 2 

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

realizou-se a reunião dos Colegiados de Bacharelado em Matemática da UFABC, previamente 4 

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

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

quorum legal, o professor Maurício abre a sessão. Iniciou o primeiro item sobre a discussão 7 

dos formulários: formulários descritivos de disciplinas e formulário de disciplinas referente às 8 

ementas, infra-estrutura de instituição e acervo da biblioteca. Quanto ao primeiro formulário 9 

ficou decidido que os professores preencherão de acordo com o modelo inicial, com data limite 10 

até a próxima reunião. Quanto ao segundo, o professor Daniel discutiu o resultado das 11 

avaliações feitas pelos professores e alunos. Os professores pontuaram positivamente com 12 

relação às disciplinas, porém houve reclamações acerca das lousas e gizes. Os alunos 13 

reclamaram sobre a falta de livros na biblioteca para os estudos. O professor Daniel ficou 14 

encarregado de organizar os resultados e passar aos membros do colegiado, para já se 15 

habilitarem a solucionar as questões passadas. Passou-se para o próximo item. O professor 16 

Maurício iniciou relatando que quando enviaram a estrutura do projeto pedagógico ao MEC, 17 

este aprovou e o reconhecimento do curso está em processo. Informou que a etapa seguinte 18 

seria a vinda de avaliadores à UFABC, porém seria necessário responder uma documentação, 19 

um questionário do reconhecimento do curso. Foi acordado que o professor Maurício separaria 20 

as questões em níveis de dificuldade, passaria aos demais docentes, membros do colegiado, 21 

para que dessem início às respostas. Passou-se ao próximo item. O professor Daniel disse que 22 

fez melhorias no formato e no texto do novo Projeto Pedagógico do curso, porém seria 23 

necessário ainda revisar o texto. O professor Maurício informou aos professores que a Eliane 24 

solicitou o envio do Projeto Pedagógico do Curso para publicar no site da UFABC para 25 

informação aos alunos. O professor Daniel afirmou que o Projeto Pedagógico antigo, aprovado 26 

pelo CONSEP, continha muitos erros no tópico de Bibliografias, deste modo o professor 27 

Maurício sugeriu enviar o Projeto Pedagógico antigo, e a partir do momento em que o 28 

CONSEP aprovasse o novo Projeto, o professor solicitaria a mudança do Projeto do site. Todos 29 
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concordaram. Passou-se para o próximo item. Os professores discutiram a possibilidade de 1 

haver disciplinas da graduação que pudessem ser aproveitada pela pós-graduação. Passou-se 2 

para o próximo item. Foi decretado haver reuniões de Bacharelado em Matemática todas as 3 

quartas-feiras da primeira semana do mês. Nada mais havendo a tratar, o professor Maurício 4 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às treze horas, da qual, para constar, eu, 5 

Vivian Kimie Isawa, estagiária da secretaria deste Centro, lavrei a presente Ata. 6 

 


