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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA Nº 01/2013 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, no horário das 1 

dezesseis horas e cinco minutos na sala de reuniões R804, no oitavo andar do Bloco B da 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e 3 

um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do Curso 4 

Bacharelado em Matemática da UFABC, previamente convocada pelo professor Daniel 5 

Miranda Machado, coordenador, com a participação dos membros: coordenador; vice-6 

coordenador do curso, Cristian Favio Coletti; os representantes docentes Edson Ryoji 7 

Okamoto Iwaki, Mariana Rodrigues da Silveira e Rafael de Mattos Grisi; e a representante 8 

dos técnico-administrativos Elaine Konno Rocha. O professor Daniel começou a sessão com 9 

o primeiro item da pauta: Envio de uma comunicação interna ao coordenador do BC&T 10 

(Bacharelado em Ciência & Tecnologia), professor José Fernando Queiruga Rey, relatando 11 

os problemas com as ementas e a quantidade de créditos das disciplinas da área de 12 

matemática lecionadas naquele bacharelado. Logo após o coordenador solicitou a indicação 13 

de professores para auxiliá-lo na alocação didática anual. Os voluntários foram: Cristian Favio 14 

Coletti, Mariana Rodrigues da Silveira e Rafael de Mattos Grisi. Logo após o professor Daniel 15 

informou que participará do PES (Planejamento Estratégico Institucional) e solicitou 16 

sugestões para a discussão durante esse encontro. O professor Rafael relatou sobre as 17 

necessidades: melhoria da gestão acadêmica, visto que o diretor e os coordenadores 18 

acumulam várias funções; descentralizar a gestão da pós-graduação, pois todas as decisões 19 

são resolvidas pelo pró-reitor ou pela CPG (Comissão de Pós-Graduação); solicitar mais 20 

servidores para as Divisões Acadêmicas do Centro. O próximo item tratou a respeito de 21 

contratação de novos docentes. O professor Daniel informou que em conversa com o 22 

coordenador da pós-graduação em matemática, professor Maurício Firmino Silva Lima, 23 

decidiram fazer uma reunião conjunta para deliberarem a respeito da abertura de vagas para 24 

determinadas áreas. O professor Cristian destacou a necessidade de contratação de 25 

docentes na área de probabilidade. O professor Grisi sugeriu a contratação na área de core 26 

aplicada. Posteriormente o coordenador solicitou a indicação de docentes para organizar a 27 

Escola de Inverno deste ano. Foram designados os professores Cristian Favio Coletti e 28 

Mariana Rodrigues da Silveira. Em seguida o coordenador solicitou voluntários para 29 

completar a ficha bibliográfica das disciplinas deste bacharelado. Nomeou-se o professor 30 

Rafael de Mattos Grisi para revisar a ficha da disciplina matemática discreta e o professor 31 
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André Ricardo Oliveira Fonseca para rever a ficha da disciplina cálculo numérico. O próximo 1 

assunto foi item foi o logotipo do BM. Deliberou-se reprovar o logotipo apresentado, abrir um 2 

novo concurso e designar a mesma comissão para receber os trabalhos. Por fim, ocorreu a 3 

votação da ata 03/2012 e a ata plenária 01/2012. Aprovadas. Deliberou-se que as gravações 4 

das reuniões, que são utilizadas para a confecção das atas, deverão ser descartadas após 5 

dois meses a partir da aprovação do documento elaborado com o conteúdo gravado. Nada 6 

mais havendo a tratar, o professor Daniel agradeceu a presença de todos e encerrou a 7 

sessão dezesseis horas e trinta e cinco minutos da qual, para constar, eu, Elaine Konno 8 

Rocha, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente ata. 9 
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