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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 3/2010 

 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, no horário das quinze horas e trinta 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 Daniel inicia os Informes Gerais. Relatou sobre a Recepção de 7 

Calouros de 2010, obtendo resultados positivos acerca das palestras, com participação de 8 

aproximadamente 70 alunos. Passou-se para a primeira pauta sobre a avaliação quadrimestral 9 

de disciplinas. O professor Daniel observou resultados semelhantes às avaliações anteriores 10 

quanto às ementas, a falta de bibliografia e queixas de infra-estrutura. Também foi discutida a 11 

questão das ementas enviadas ao CONSEP, em desacordo com o grupo de reestruturação do 12 

BC&T. Passou-se para o próximo item de previsão orçamentária 2010/11. O professor 13 

Maurício falou para os demais membros do grupo a questão da previsão orçamentária e ficaram 14 

de discutir sobre a divulgação desta aos alunos. Passou-se para a próxima pauta, equivalência 15 

de disciplinas. O Colegiado de Bacharelado em Matemática considerou a possibilidade de 16 

equivalência em algumas disciplinas de ementas semelhantes. Quanto ao item Expediente, os 17 

docentes decidiram iniciar, com base nas discussões anteriores e divisões de tarefas, os 18 

procedimentos dos formulários de reconhecimento de curso. Nada mais havendo a tratar, o 19 

professor Maurício agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às catorze horas e quinze 20 

minutos, da qual, para constar, eu, Vivian Kimie Isawa, estagiária da secretaria deste Centro, 21 

lavrei a presente Ata. 22 

 


