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Ata da Coordenação nº 00
 
 
Ata da reunião conjunta da 1 
em Matemática da UFABC,2 
outubro de dois mil e treze, n3 
Federal do ABC - UFABC, situada à 4 
Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida 5 
(coordenador da pós-graduação em Matemática) e Alexei Magalhães Veneziani, 6 
BM) e contou com a presença do7 
Miranda Machado, Mariana Rodrigues da Silveira8 
tratou: concurso para professor visitante9 
banca avaliadora: Edson Ryoji Okamoto 10 
Assunção. Na impossibilidade d11 
convidados, na seguinte ordem: Fabiano Gustavo Braga Brito, Gisele Cristina Ducati, Cecília Bertoni 12 
Martha Chirenti e Roldão da Rocha Jú13 
Comissão de Pesquisa. O professor14 
ser o representante titular. Aprovado. 15 
ser o suplente daquele docente. 16 
professor Cristian adentrou a sala.17 
Matemática. Discutiu-se sobre a r18 
solicitação de revisão de conceito da disciplina 19 
Daniel Miranda Machado e20 
horário das disciplinas do BC&T21 
do coordenador do BC&T. O22 
planejado anteriormente com os coordenadores. Deliberou23 
com o coordenador do BC&T a respeito d24 
o professor Alexei encerrou 25 
Konno Rocha, lavrei a presente ata, que foi lida e a26 
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reunião conjunta da Coordenação do Bacharelado em Matemática (BM) e da pós
em Matemática da UFABC, realizada às dezesseis horas e cinco minutos 

, na sala de reuniões R804, no oitavo andar do Bloco 
UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, 

A reunião foi presidida pelo professor Maurício Firmino Silva Lima 
graduação em Matemática) e Alexei Magalhães Veneziani, 

e contou com a presença dos docentes: Ana Carolina Boero, Cristian Favio Coletti
Mariana Rodrigues da Silveira e Norberto Anibal Maidana

oncurso para professor visitante. Designou-se convidar três professores para comporem a 
Ryoji Okamoto Iwaki, João Paulo Pitelli Manoel e Welington Vieira 

Na impossibilidade da participação de algum desses membros, outros docentes serão 
na seguinte ordem: Fabiano Gustavo Braga Brito, Gisele Cristina Ducati, Cecília Bertoni 

Martha Chirenti e Roldão da Rocha Júnior. Em seguida escolheram os 
professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira 
Aprovado. Sugeriu-se o professor André Ricardo Oliveira da Fonseca

r o suplente daquele docente. Ás dezessete horas os professores Maurício e Norberto retiram
professor Cristian adentrou a sala. Iniciou-se a reunião apenas da Coordenação 

se sobre a reclamação da aluna Tainara Nagabile Lima Braga
solicitação de revisão de conceito da disciplina Cálculo Numérico. Deliberou

e Cristian Favio Coletti analisarão esse pedido
BC&T (Bacharelado em Ciência e Tecnologia). Apresentou
O professor Daniel comentou que o horário apresentado está diferente do 

planejado anteriormente com os coordenadores. Deliberou-se que o coordenador do BM 
com o coordenador do BC&T a respeito das divergências verificadas. Nada mais havendo a declarar, 

 a reunião às dezessete horas e trinta e quatro minutos
, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

Elaine Konno Rocha 
Secretária Executiva 

 

 

 

 Alexei Magalhães Veneziani 
Coordenador do Bacharelado em Matemática 

 

do Bacharelado em Matemática (BM) e da pós-graduação 
ezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e dois de 

andar do Bloco B da Universidade 
venida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, 

pelo professor Maurício Firmino Silva Lima 
graduação em Matemática) e Alexei Magalhães Veneziani, (coordenador do 

Cristian Favio Coletti, Daniel 
Norberto Anibal Maidana. O primeiro item 

se convidar três professores para comporem a 
Manoel e Welington Vieira 

participação de algum desses membros, outros docentes serão 
na seguinte ordem: Fabiano Gustavo Braga Brito, Gisele Cristina Ducati, Cecília Bertoni 

nior. Em seguida escolheram os representantes para a 
Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira manifestara interesse para 

ndré Ricardo Oliveira da Fonseca para 
s professores Maurício e Norberto retiram-se e o 

apenas da Coordenação do Bacharelado em 
gabile Lima Braga a respeito da 
Deliberou-se que os professores 

e pedido. Logo após discutiu-se o 
. Apresentou-se a proposta 

professor Daniel comentou que o horário apresentado está diferente do 
o coordenador do BM conversará 

Nada mais havendo a declarar, 
dezessete horas e trinta e quatro minutos, da qual eu, Elaine 

provada por todos os presentes. 

 


