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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 2/2010 

 

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

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

do 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 relatando primeiramente sobre o e-7 

mail que o professor Valdecir Marvulle havia mandado sobre proposta orçamentária 8 

2010/2011. Os professores concordaram em discutir o assunto posteriormente com o devido 9 

cuidado. Passou-se para a primeira pauta do dia sobre a questão das ementas. Os professores 10 

acordaram em consultar os docentes para verificar sobre a troca de disciplinas. Passou-se para 11 

o próximo item, sobre o plano diretor da graduação. O professor Daniel relatou o 12 

preenchimento do formulário enviado pelo professor Márcio Fabiano da Silva, acerca do plano 13 

diretor do curso, para apresentação no ConCen e ficou definido que o professor Maurício 14 

responderia questões acerca da atribuição didática. Passou-se para o próximo item. Os 15 

professores verificaram erros nas ementas e códigos de três disciplinas do curso enviadas ao 16 

MEC. O professor Daniel propôs que fosse enviado um pedido oficial ao pró-reitor de 17 

Graduação, professor Dr. Derval dos Santos Rosa, relatando o erro e requerendo a retificação. 18 

Passou-se para o próximo item, a respeito da Recepção dos Calouros. Os professores 19 

discutiram sobre as possíveis atividades para oferecer aos alunos e que essas ocorressem 20 

durante a primeira semana de Recepção. A respeito do formulário de curso para o INEP, 21 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o professor Maurício 22 

discutiu sobre os três passos, avaliação do curso e colegiado, avaliação do corpo docente e 23 

avaliação da infra-estrutura, e aventa a divisão de tarefas. Passou-se para o próximo item, em 24 

relação ao Ofício da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em que foi 25 

pedido um parecer sobre os cursos de graduação em que os alunos tivessem contato com as 26 

questões sociais. Os professores ficaram de verificar sobre as disciplinas e se são obrigatórias. 27 

Passou-ser para a próxima pauta, aprovação das atas anteriores. Foi aprovada com alteração a 28 

Ata 2/2009. Nada mais havendo a tratar, o professor Maurício agradeceu a presença de todos e 29 
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encerrou a sessão às catorze horas e quinze minutos, da qual, para constar, eu, Vivian Kimie 1 

Isawa, estagiária da secretaria deste Centro, lavrei a presente Ata. 2 

 


