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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA Nº 07/2011 

 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze horas e 1 

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

ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo 3 

André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado do Bacharelado em Matemática da 4 

UFABC, previamente convocada pelo professor Daniel Miranda Machado, coordenador pro 5 

tempore, com a participação dos docentes membros do Colegiado pro tempore Cristian Favio 6 

Coletti e Rafael de Mattos Grisi; e os convidados Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Elaine Konno 7 

Rocha e Mariana Rodrigues da Silveira. O professor Daniel abriu a sessão com o primeiro item 8 

da pauta: revisão do projeto pedagógico. Foram apresentadas as seguintes sugestões para 9 

alteração: a) Trabalho de Conclusão de Curso obrigatório; b) inclusão das disciplinas Extensão 10 

Algébricas e Cálculo da Probabilidade como obrigatórias; c) eliminação da disciplina 11 

obrigatória Teoria das Distribuições; d) mudança na ementa da disciplina Topologia I; e) foram 12 

criadas as disciplinas: Teoria Aritmética dos Números II, Introdução às Curvas Algébricas, 13 

Grupo Fundamental e Espaço de Recobrimento, Formas Diferenciais, Conexões e Fibrados, 14 

Teoria Clássica de Campos; f) foram alteradas as ementas das disciplinas: Geometria não 15 

Euclidiana, todas as de Numérico e Probabilidade (pequenas alterações), Introdução a 16 

Criptografia. Ressaltou-se que este projeto será aprovado pela plenária do BM. Passou para o 17 

próximo item da pauta: Enade. Comentou-se que possivelmente cinco alunos realizarão este 18 

exame. Deliberou-se que o Colegiado orientará estes alunos na realização desta avaliação. 19 

Logo após, comentou-se sobre a aquisição de livros. Recordou-se que a FAP (Fundação de 20 

Apoio à Pesquisa) doará vinte mil livros para esta Universidade e que este Colegiado será 21 

responsável pela recepção e organização dos pedidos pertinentes a ele. Passou para o próximo 22 

item: CI (Comunicação Interna) para a Prefeitura Universitária e Prograd (Pró Reitoria de 23 

Graduação). Deliberou-se que o professor Rafael Mattos Grisi será o responsável pela redação 24 

deste documento o qual relatará os problemas deste ano, reiterará a solicitação de quadro verde 25 

para as salas de aula localizadas na torre dois e pedirá explicações sobre a alocação de 26 

disciplinas básicas em dias seguidos. Posteriormente definiram-se regras para o 27 

credenciamento de docentes: verificará a possibilidade deste processo ter fluxo contínuo; 28 
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decidiu-se que o cadastramento, no mínimo, será um mês antes das eleições; no formulário, 1 

para cadastramento, o professor deverá elencar três disciplinas obrigatórias do BM que gostaria 2 

de lecionar e optar por três cursos que queira se vincular. Em seguida, aprovou-se o 3 

planejamento anual das disciplinas do próximo ano. Por fim, decidiu-se elaborar um calendário 4 

com as datas das reuniões deste Colegiado a qual acontecerá mensalmente, para isto será 5 

verificada a melhor data para todos os membros. Nada mais havendo a tratar, o professor 6 

Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às quinze horas e cinco minutos da 7 

qual, para constar, eu, Luana Lopes da Silva, _______________, estagiaria em secretariado 8 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 9 
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Daniel Miranda Machado 14 

Coordenador pro tempore do BM 15 

 16 

 17 

 18 

Elaine Konno Rocha 19 

Secretária executiva20 

 

 

 

 


