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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA Nº 09/2011 

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

minutos na sala de reuniões R801, no oitavo andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC - 2 

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

Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do Curso Bacharelado em Matemática da UFABC, 4 

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

membros: vice-coordenador do Curso Bacharelado em Matemática, Cristian Favio Coletti; os 6 

representantes docentes Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Mariana Rodrigues da Silveira, Rafael de Mattos 7 

Grisi e Sinuê Dayan Barbero Lodovici. O professor Daniel abriu a sessão com o primeiro item da pauta: 8 

revisão do projeto pedagógico que foi aprovado pelos membros do colegiado, e será colocado em pauta 9 

da reunião plenária para aprovação. Passou para o próximo item: horário das disciplinas do BM para 10 

2012 deliberou-se que o horário do terceiro quadrimestre seja fixo. O próximo item tratou-se sobre o 11 

regimento interno, deliberou-se que será usado como modelo o regimento do Consuni e Consepe, para o 12 

regimento do BM, o professor Rafael Mattos Grisi, ficará incumbido de verificar se está tudo certo com 13 

o regimento. No item a seguir comentou-se sobre a falta de docentes para algumas disciplinas, como só 14 

tem seis vagas disponíveis, decidiu-se que será feito um documento oficial pedindo a contratação de um 15 

docente para a disciplina de Estatística. Citou-se sobre reprovação e abandono das disciplinas de 16 

matemática, onde foi feito um relatório com dados numéricos e constatou-se que cinquenta por cento 17 

dos alunos não fizeram EDO. Passou para o próximo item: O papel do coordenador: argumentou-se 18 

sobre o papel do coordenador do curso e quais as sua função, deliberou-se que o coordenador verificará 19 

se os docentes estão seguindo o cronograma correto, e será colocado em pauta da plenária para 20 

aprovação. passou para o ultimo item: aprovação da Ata 08/2011: aprovada com alteração. Nada mais 21 

havendo a tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às quatorze 22 

horas e cinqüenta minutos da qual, para constar, eu, Luana Lopes da Silva, estagiaria em secretariado 23 

executiva deste Centro, lavrei a presente ata. 24 
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