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Ata da Coordenação nº 002/2014/CMCC/BM 

 

 
Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC, realizada às 1 

quatorze horas e vinte seis minutos do dia cinco de maio de dois mil e quatorze, na sala S407, no 2 

quarto andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, 3 

número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo 4 

professor Alexei Magalhães Veneziani (coordenador do BM) e contou com a presença dos docentes: 5 

Ana Carolina Boero, Cristian Favio Coletti, Daniel Miranda Machado, Rafael de Mattos Grisi e 6 

Sinuê Dayan Barbero Lodovici (vice-coordenador). O primeiro item tratou: regimento de curso: os 7 

professores Daniel e Rafael se propuseram a elaborar o regimento do curso. Aprovado. 8 

Posteriormente, tratou-se sobre mudança de ementa das matérias álgebra linear e cálculo numérico: o 9 

professor Daniel sugeriu incluir o conteúdo produto interno na ementa da matéria álgebra linear e 10 

ainda, foram indicados os professores João Paulo Gois e Rodrigo Fresneda para rever a ementa da 11 

matéria cálculo numérico, os quais serão consultados pelo professor Alexei. Aprovado. Logo após 12 

tratou-se sobre o censo direcionado aos alunos do Bacharelado em Matemática: o professor Daniel 13 

comentou os resultados do censo realizado e o fato de que nem todos os alunos o responderam. Foi 14 

feita a proposta de se divulgar para todos os professores do Bacharelado em Matemática os 15 

resultados do referido censo, bem como, a quantidade de alunos que estão participando do programa 16 

ciência sem fronteiras. Aprovado. Em seguida, discutiu-se sobre o planejamento de oferta de 17 

disciplinas para o ano de 2015: foi feita a proposta de que o planejamento de oferta 2015, que foi 18 

elaborado pelos professores Daniel e Sinuê. Deliberou-se que o documento seja revisado e divulgado 19 

para os outros docentes do Bacharelado em Matemática. Foi proposto também que os docentes sejam 20 

consultados sobre quais disciplinas desejam ministrar. Aprovado. Posteriormente, questionou-se 21 

sobre a data de retorno dos docentes Pierre Marie Julien Tisseur, Thomas Logan Ritchie e Tiago 22 

Pereira da Silva, de suas respectivas licenças para tratar de assuntos particulares. Assim sendo, a 23 

Secretaria Acadêmica do CMCC ficou de dirimir esta dúvida junto à CGRH da UFABC. Logo após, 24 

colocou-se em votação as seguintes atas de reunião: Ata da coordenação nº 03/2013/CMCC/BM, Ata 25 

da coordenação nº 004/2013/CMCC/BM e Ata plenária conjunta nº 02/2013, Ata da Coordenação nº 26 

001/2014/CMCC/BM, Ata da Plenária nº 001/2014/CMCC/BM. Aprovadas por unanimidade. Nada 27 
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mais havendo a declarar, o professor Alexei encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta e oito 28 

minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata. 29 
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Assistente em Administração 
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