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Ata da Plenária nº 002/2015/CMCC/BM 

 

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

horas e quinze minutos do dia catorze de agosto de dois mil e quinze, na sala 302-2, no terceiro 2 

andar, da torre dois do Bloco A 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, e contou com a presença dos docentes: Ana 5 

Carolina Boero, Cristian Favio Coletti, Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Eduardo Gueron, Igor Leite 6 
Freire, Jeferson Cassiano, Maurício Firmino Silva Lima, Norberto Anibal Maidana, Roldão da Rocha 7 

Junior, Sandra Maria Zapata Yepes, Sinuê Dayan Barbero Lodovici (vice-coordenador). A reunião 8 

iniciou com o professor Alexei transmitindo dois informes. O primeiro foi que as inscrições para as 9 

eleições do colegiado e coordenação do curso de bacharelado em matemática encontram-se abertas. 10 

O segundo foi sobre a aprovação das bancas dos concursos cujos editais são: 070/2015, 071/2015 11 

(visitantes), 028/2015 e 029/2015 pelo conselho do CMCC. O Prof. Sinuê expôs à plenária as bancas 12 
encaminhadas à comissão de vagas pelo conselho do CMCC, justificando a escolha dos membros. O 13 

Prof. Igor fez algumas considerações a respeito de ordenamento de titulares e suplentes, em relação a 14 
Bolsa de Produtividade em Pesquisa, dado que ele já foi membro da Comissão de Vagas e sugeriu 15 

justificar a escolha da ordem sempre, sendo que, esta ordem não é a praxe da Comissão de Vagas. O 16 

Prof. Sinuê acatou as observações do Prof. Igor e solicitou à plenária a confecção, por atuais e ex-17 
membros da Comissão de Vagas, de diretrizes para a montagem de novas bancas. O único item de 18 

expediente da pauta foi sobre o planejamento de oferecimento de disciplinas do bacharelado em 19 

matemática 2016: inicialmente, o professor Alexei relatou como foi o processo de construção do 20 
planejamento 2016: disciplinas obrigatórias segue a matriz sugerida tanto do bacharelado em 21 

matemática quanto a do BC&T; colheita de informações entre alunos e professores sobre a demanda 22 

das disciplinas de opção limitada para viabilizar seu oferecimento e; análise dos dados e construção 23 
do planejamento. O Prof. Maurício propôs que algumas disciplinas de graduação, como Topologia e 24 

EDO, fossem oferecidas de maneira conjunta com as disciplinas de pós-graduação. O Prof. Igor 25 

questionou o oferecimento conjunto de Análise Funcional da pós e do bacharelado. O Prof. Alexei 26 
argumentou que os alunos de graduação estão cientes da complexidade do curso de Análise 27 
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Funcional (nível de doutorado), e esses se matriculam fora do sistema normal de matrícula para um 28 
aluno de graduação, solicitando matrícula como aluno especial na pós. O Prof. Edson Iwaki 29 

questionou sobre um eventual prejuízo no caso de reprovação de um aluno da graduação cursando 30 

uma disciplina da pós como aluno especial. O Prof. Eduardo respondeu a questão do Prof. Iwaki 31 
negativamente: o aluno só aproveitaria a disciplina caso ele tenha aprovação. O Prof. Maurício 32 

voltou propor o oferecimento conjunto de algumas disciplinas de graduação e de pós-graduação. A 33 

coordenação acatou a sugestão. O Prof. Maurício propôs que as disciplinas de pós-graduação sejam 34 
de opção limitada para a graduação. O Prof. Alexei disse que, caso reeleito, pretende implementar 35 

essa sugestão na reforma do projeto pedagógico do bacharelado em matemática. O Prof. Alexei 36 
solicitou a mudança do planejamento de oferecimento de disciplinas do bacharelado em matemática 37 

2016 para a ordem do dia, circundada pelo Prof. Maurício. O Prof. Igor sugere que algumas 38 

disciplinas, como Teoria das Distribuições, sejam oferecidas conjuntamente com a pós também no 39 
período noturno. O planejamento de oferecimento de disciplinas do Bacharelado em Matemática 40 

2016 foi aprovado. Nada mais havendo a declarar, o professor Alexei encerrou a reunião às quatorze 41 

horas e cinquenta e oito minutos, da qual eu, Ana Carolina Boero, docente, lavrei a presente ata. 42 
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