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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 6/2010 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, 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 Daniel Miranda Machado, com a participação do seguinte docente: Sinuê Dayan 5 

Barbero Lodovici e do discente Filipe Mussini Biazon. Havendo quorum legal, o professor 6 

Daniel abre a sessão. Iniciou com a apresentação do discente Felipe. Posteriormente relatou 7 

sobre a montagem do Censo dos Alunos sobre as disciplinas do Bacharelado em Matemática e 8 

explicou os objetivos e como se daria a montagem do Censo. O professor ficou de realizar as 9 

alterações necessárias. Passou-se para o próximo item de Avaliação do Curso. Os professores 10 

fizeram uma análise sobre os formulários da Avaliação de Curso realizado pelos docentes. 11 

Constou-se que havia dificuldades quanto algumas cargas horárias (que se apresentaram 12 

insuficientes) e foram sugeridos livros para acrescentar nas grades. Quanto à infra-estrutura, 13 

professor Daniel propôs enviar uma carta ao professor Valdecir Marvulle, diretor do Centro, 14 

para, caso existirem salas de Bacharelado em Matemática, na Torre do CMCC, no Bloco A, já 15 

ser feita uma adequação das salas. Passou-se para o item de Avaliação do Curso efetuado pelo 16 

corpo discente. Segundo as Avaliações, os resultados foram positivos e se mostraram melhores 17 

do que o trimestre anterior. O professor Daniel se propôs para fazer um breve resumo com as 18 

informações mais importantes das avaliações. Passou-se para a próxima pauta. Sobre a carta à 19 

ProGrad, encaminhada ao Dácio, Denise e ao Derval, todos se mostraram receptivos às queixas 20 

com relação à infra-estrutura, porém não houve comprometimento em solucionar o problema 21 

de imediato. Passou-se ao próximo item, sobre a carga horária. Os professores discutiram 22 

acerca das grades e que, a partir de 2011, serão ofertadas somente disciplinas da nova grade. 23 

Passou-se para o item de Pedido de Redistribuição. Foi encaminhado ao Bacharelado em 24 

Matemática um pedido de redistribuição de professor para a área de Álgebra. Os docentes 25 

decidiram ficar em uma posição positiva, porém neutra.  Passou-se para a próxima pauta. Sobre 26 

as questões da Biblioteca, o professor Daniel propôs realizar uma carta para adaptar as 27 

condições da Biblioteca conforme as avaliações realizadas pelo corpo docente e discente. Nada 28 

mais havendo a tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 29 
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doze horas, da qual, para constar, eu, Vivian Kimie Isawa, estagiária da secretaria deste Centro, 1 

lavrei a presente Ata. 2 

 


