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Bacharelado em Matemática 

ATA Nº 7/2010 

 

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

e quarenta minutos, na sala de reuniões R801, no oitavo andar do Bloco B da Universidade 2 

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo André, 3 

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

previamente convocada pelo professor Daniel Miranda Machado, coordenador, com a 5 

participação dos seguintes docentes: Cristian Favio Coletti, Rafael de Mattos Grisi e Sinuê 6 

Dayan Barbero Lodovici; e do discente Filipe Mussini Biazon. Havendo quorum legal, o 7 

professor Daniel abriu a sessão com o primeiro item da pauta: credenciamento dos docentes. 8 

Ele apresentou, e o Colegiado aprovou, os docentes que se credenciaram para o curso de 9 

Bacharelado em Matemática. Passou para o próximo item, a ProGrag (Pró-Reitoria de 10 

Graduação) solicitou explicações e soluções para o alto índice de reprovações nas disciplinas 11 

ligadas à área da Matemática. O coordenador se comprometeu a obter os índices de reprovados 12 

nas disciplinas obrigatórias do BC&T (Bacharelado em Ciência e Tecnologia), álgebra linear e 13 

cálculos numéricos para ser discutido na próxima reunião. A ProGrad solicitou alguns tópicos 14 

para compor uma apostila de matemática preparatória para os ingressantes. O professor Daniel 15 

apresentou um elenco de matéria. Deliberou-se consultar os alunos de licenciatura e os 16 

monitores para complementar essas informações. O professor Cristian recomendou 17 

consultarem também os alunos de licenciatura em física finalizar o conteúdo. Por fim, o 18 

coordenador informou que as eleições para os Colegiados serão em fevereiro de dois mil e 19 

onze. Nada mais havendo a tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou 20 

a sessão as quatorze horas, da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva 21 

deste Centro, lavrei a presente Ata. 22 
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