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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 4/2010 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, no horário das onze horas e 1 

quinze minutos, na sala S807, 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 

Daniel Miranda Machado, Sinuê Dayan Barbero Lodovici e Thomas Logan Ritchie. Havendo 6 

quorum legal, o professor Maurício abre a sessão. Iniciou relatando sobre a carta que será 7 

enviada ao coordenador do BC&T sobre as ementas e bibliografias que serão modificadas. O 8 

professor Daniel explicou sobre as ementas conflitantes e ficou de fazer as devidas alterações 9 

na carta com o que foi discutido na reunião. Passou-se para o próximo item. O professor Daniel 10 

falou sobre as regras para o Trabalho de Conclusão de curso. Foi comentada a possibilidade da 11 

criação de uma matéria para o TCC, porém, o Colegiado acordou em, caso não seja criada a 12 

matéria, o aluno deveria se pronunciar ao Colegiado quanto ao desejo de realizar o TCC para 13 

procurar por um orientador com um prazo mínimo de 9 (nove) meses anteriormente à sua 14 

defesa. O professor Daniel encarregou-se de fazer as fichas de inscrição. Passou-se para a 15 

próxima pauta. Os professores discutiram sobre a migração entre grades e a questão da 16 

convalidação. Acordaram em discutir o assunto na próxima reunião com a presença do 17 

professor Cristian Coletti. Passou-se para o próximo ponto. O professor Maurício comunicou 18 

sua saída do Colegiado por motivos pessoais e os membros concordaram decidir 19 

posteriormente quem serão os coordenador e vice do Colegiado. Até o momento ficou 20 

determinado ao professor Cristian ser o coordenador devido ao seu atual posição de vice. 21 

Passou-se para o item de aprovação das atas anteriores. Foram aprovadas as atas 1, 2 e 3/2010 22 

com alteração. Nada mais havendo a tratar, o professor Maurício agradeceu a presença de todos 23 

e encerrou a sessão às doze horas, da qual, para constar, eu, Vivian Kimie Isawa, estagiária da 24 

secretaria deste Centro, lavrei a presente Ata. 25 

 


