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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA Nº 03/2013 

 

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

horas e onze minutos na sala de reuniões R-804, no oitavo andar do Bloco B da Universidade 2 

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

Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a terceira reunião da Coordenação do 4 

Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC, previamente convocada e presidida pelo 5 

professor Daniel Miranda Machado, com a participação dos membros: os docentes Cristian 6 

Favio Coletti, Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Rafael de Mattos Grisi; a representante do técnico 7 

administrativo: Elaine Konno Rocha e os docentes convidados: Alexei Magalhães Veneziani, 8 

Ana Carolina Boero e Jeferson Cassiano. O professor Daniel Miranda iniciou a sessão 9 

apresentando os novos membros da Coordenação. Logo após os professores realizaram a 10 

aprovação da ata 02/2013. Posteriormente foi discutido sobre o planejamento de disciplinas 11 

de dois mil e quatorze. O professor Daniel enviará por e-mail as sugestões das disciplinas 12 

obrigatórias e eletivas, as quais serão analisadas pela plenária. Logo após foi apresentada a 13 

proposta vaga de abertura para titular em álgebra. Analisou-se o currículo de um possível 14 

candidato à vaga, o assunto será deliberado na próxima reunião. O professor Daniel solicitou 15 

a elaboração de uma Comunicação Interna (CI), solicitando celeridade no processo de 16 

aquisição de livros da biblioteca. Logo após foi apresentada a alocação do Q3-2013, 17 

deliberou-se que FUV (Funções de Uma Variável), será lecionada às segundas-feiras e 18 

quartas-feiras; GA (Geometria Analítica) será as sextas-feiras e as quartas-feiras e IPE 19 

(Introdução a Probabilidade e Estatística) será as quartas-feiras e as segundas-feiras. Quanto 20 

às demandas reprimidas para 2013 ficou decidido que as disciplinas Bases Matemáticas será 21 

ofertada as segundas-feiras e quartas-feiras. Serão de seis turmas, sendo: duas diurnas e 22 

duas noturnas ambas em Santo André, além de duas em São Bernardo do Campo. Em 23 

relação ao núcleo comum do BCT – Bacharelado em Ciência e Tecnologia, são de 24 
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responsabilidade do CMCC – Centro de Matemática, computação e Cognição: seis turmas de 25 

Álgebra Linear e seis turmas de Cálculo Médio; em um total de vinte e duas turmas 26 

oferecidas. O Bacharelado em Matemática também será responsável por ofertar dezesseis 27 

turmas de FUV (Funções de uma Variável), dezesseis turmas de GA (Geometria Analítica), 28 

dezesseis turmas de IPE (Introdução a Probabilidade e Estatística) e seis turmas de FVV 29 

(Funções de Várias Variáveis). Por fim decidiu-se que haverá uma reunião plenária para 30 

tratar a respeito: apresentação da nova coordenação, abertura de concurso para titular em 31 

Álgebra e alocação didática para dois mil e quatorze. Nada mais havendo a tratar o professor 32 

Daniel Miranda Machado agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às quinze 33 

horas e cinco minutos, da qual, eu Jéssika Alves Santos Oliveira, estagiária de nível superior 34 

em secretariado executivo bilíngue, lavrei a presente ata. 35 
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