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Ata da Reunião Conjunta - Plenária e NDE nº 02/2021/BM

Ata da reunião conjunta da Plenária e do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Bacharelado em

Matemática (BM) da UFABC, realizada às catorze horas do dia seis de maio de dois mil e vinte e um, via

aplicativo Google Meet. A reunião foi presidida pelo professor Maurício Richartz (Coordenador do BM) e

contou com a presença dos docentes: Ana Carolina Boero, André Pierro de Camargo, Armando Caputi,

Alexandr Kornev, Alexei Magalhães Veneziani, Celso Chikahiro Nishi, Cristian Favio Coletti, Dahisy

Valadão de Souza Lima, Daniel Miranda Machado, Eduardo Gueron, Fedor Pisnitchenko, Francisco José

Gozzi, Gisele Cristina Ducati, Hengameh Raeisidehkordi, Jair Donadelli Junior, Jeferson Cassiano, Majid

Forghani Elahabad, Márcio Fabiano da Silva, Mariana Rodrigues da Silveira, Marijana Brtka, Norberto

Anibal Maidana, Rafael Santos Oliveira, Rafael Vilela, Renato Mendes Coutinho, Paula Andrea Cadavid,

Pedro Lauridsen Ribeiro, Rodrigo Roque Dias, Rogério Teixeira Cavalcante, Roldão da Rocha Junior,

Sandra Maria Zapata Yepes, Vinícius Cifú Lopes e Welington Vieira Assunção. O Professor Maurício

iniciou à reunião às catorze horas e três minutos com os informes. Primeiro Item - Reforma do Projeto

Pedagógico de Curso – PPC: O professor Daniel, presidente do Núcleo Docente Estruturante – NDE,

informou que na data de ontem aconteceu a primeira reunião para discutir sobre a reforma do Projeto

Pedagógico (PPC) do Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BC&T. Segundo ele, até o momento o BM

não iniciou a reformulação do PPC do curso, pois alguns pontos que sofrerão mudanças no PPC do

BC&T irão impactar no BM. A proposta pautada por ele, é que para reformulação do PPC do BM sejam

criados diversos grupos para discutir temas específicos. Alguns pontos que ele juntamente com o

professor Maurício Richartz e a professora Erika Alejandra, coordenador e vice-coordenadora do BM,

respectivamente, levantaram para serem discutidos, foram: Adequação da matriz a nova grade do BC&T;

Discussão das disciplinas de transição; Inclusão dos créditos de extensão ao PPC; Permanência do

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC como obrigatório; Elaboração de objetivos e tradução o inglês

das ementas; Discussão das disciplinas de opção limitada; Adequação das disciplinas de opção limitada

do eixo de Estatística com possível criação do curso de Ciências de Dados. Todavia, antes do inicio dos

trabalhos, deverá ocorrer à renovação do NDE do BM. Para isto, o professor Maurício fará uma consulta

via, e-mail, aos docentes, com o objetivo de saber quais tem interesse em ser membro, ou ainda, deixar de

fazer parte do NDE do curso. Definida a nova composição, o NDE enviará um e-mail, para dar início à

formação dos grupos de discussão. Só então, os pontos levantados pelos grupos serão discutidos nas

reuniões conjuntas da plenária com o NDE. A sugestão é que o NDE crie e a plenária discuta. Segundo
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Item – Projeto de Extensão: O professor Maurício informou que esta sendo discutido nas reuniões do

Bacharelado de Ciência e Tecnologia – BC&T a porcentagem de créditos que cada curso terá que cumprir

de projetos de extensão. De acordo com ele, seguindo as porcentagens que estão sendo propostas, o BM

deverá oferecer aos seus alunos quarento créditos. Apesar de se manifestar a favor da criação de projetos

de extensão, ele ressaltou que há uma necessidade urgente que este tema seja regulamentado para só então

dar continuidade neste assunto. Diante do exposto, o professor Maurício pediu que os professores já

começassem a pensar e estudar sobre este assunto, o qual será discutido nas futuras reuniões de plenária

do BM . Em seguida, foi aberta a palavra para os demais presentes. Ordem do Dia - Primeiro item -

Aprovação das Ata da Plenária 01-2021: Aprovada por unanimidade com quatro abstenções (Ana

Boero, Gisele Ducati, Jeferson Cassiano e Vinícius Lopes). Segundo Item - Planejamento de

Disciplinas Q3.2021: Aprovado por unanimidade, com uma abstenção (Ana Boero). Expediente do Dia

– Planejamento das Disciplinas do BM para o Q3.2021: Antes de apresentar o planejamento, o

professor Maurício informou que, de acordo com a PORTARIA Nº 1665/2021 – REIT, publicada no dia

23/04/2021 no boletim de serviço da Universidade, o terceiro quadrimestre de 2021 será de forma remota.

Ao apresentar o planejamento, ele ressaltou alguns pontos que serviram como base para a elaboração da

planilha, como, por exemplo, a consulta feita aos docentes, via e-mail, com intuito de saber as

preferências, disponibilidade e créditos de cada um, a matriz sugerida das disciplinas obrigatórias do

curso, entre outros. Além das disciplinas obrigatórias, também serão ofertadas duas disciplinas de opção

limitada que ainda não foram definidas. Após uma breve explanação, o item foi colocado em votação para

ser conduzido à ordem do dia. Encaminhamento aprovado por unanimidade com uma abstenção (Ana

Boero). Nada mais havendo a declarar, o professor Maurício Richartz encerrou a reunião às dezesseis

horas e vinte e dois minutos, da qual eu, Juliana Lilian Silva, assistente em administração, lavrei a

presente ata.
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