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Ata NDE nº 01/2017/BM 

 

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante - NDE do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC, 1 

realizada às dezesseis horas e três minutos do dia sete de agosto de dois mil e dezessete, na sala R502-2, 2 

no quinto andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, 3 

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

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

Carolina Boero, Cristian Favio Coletti, Daniel Miranda Machado, Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Jeferson 6 

Cassiano, Mariana Rodrigues da Silveira, Maurício Firmino Silva Lima, Rafael de Mattos Grisi e Sinuê 7 

Dayan Barbero Lodovici. O professor Alexei deu iniciou á reunião com o Primeiro item da pauta - 8 

Saída do professor Alexei da presidência do Núcleo Docente Estruturante – NDE, o qual indicou o 9 

docente Daniel Miranda Machado para assumir o seu posto como novo presidente do NDE, indicação esta 10 

que foi aceita por unanimidade. Segundo item - Regras para disciplinas oferecidas na modalidade de 11 

estudo dirigido:  Após discussões sobre este assunto foram estabelecidas as seguintes regras: 1- O 12 

oferecimento de disciplinas na modalidade estudo dirigido será deliberado exclusivamente pela 13 

Coordenação de Curso; 2- O docente que ministrar disciplinas na modalidade estudo dirigido deverá 14 

pertencer à plenária do Curso e não receberá crédito por esta atividade, ou seja, será uma atividade 15 

voluntária do docente. 3- O aluno solicitante deve ter CPk maior que 0,8 e enviar um requerimento ao 16 

Coordenador de Curso. Tal requerimento será analisado e julgado pela Coordenação de Curso. Terceiro 17 

item –Inclusão de novos docentes no NDE: O docente Pedro Lauridsen Ribeiro manifestou á 18 

coordenação do BM o interesse em participar do NDE, logo a atual formação do NDE aceitou a inclusão 19 

do docente supracitado e sugeriu também que o professor Maurício Richartz fizesse parte desta formação, 20 

após a aprovação de todos presentes, ambos farão parte deste núcleo. Nada mais havendo a declarar, o 21 

professor Alexei deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e oito minutos, da qual eu Juliana 22 

Lilian da Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata.23 
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