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Ata da Coordenação nº 004/2014/CMCC/BM 

 

 
Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC, realizada às 1 
quatorze horas e oito minutos do dia trinta de outubro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões 2 
R804, no oitavo andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos 3 
Estados, 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, Mariana Rodrigues da Silveira e Sinuê Dayan Barbero 6 
Lodovici (vice-coordenador do BM). O primeiro item da pauta tratou sobre regra de estágio não 7 
obrigatório: Decidiu-se explicitar na minuta que os doze créditos em disciplinas obrigatórias para o 8 
Bacharelado em Matemática não são disciplinas obrigatórias para o BC&T (Bacharelado em Ciência 9 
e Tecnologia). Outro item da pauta tratou sobre o formulário de solicitação de estágio não 10 
obrigatório: O formulário foi aprovado. Logo após, colocou-se em votação as atas de reunião da 11 
coordenação do BM 02/2014/plenária e 03/2014/coordenação. Foram aprovadas por unanimidade. E 12 
por fim, o professor Alexei informou que o coordenador do bacharelado em física, Luciano Soares da 13 
Cruz, sugeriu unificar o conteúdo da disciplina Funções de Variáveis Complexas (FVC). Após a 14 
votação, a proposta foi reprovada. Nada mais havendo a declarar, o professor Alexei encerrou a 15 
reunião às quatorze horas e quarenta e seis minutos, da qual eu, Wanessa Franklin Junqueira,  lavrei a 16 
presente ata. 17 
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