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Ata da Coordenação nº 00
 
 
Ata da reunião da Coordenação1 

horas e dez minutos do dia doze 2 

andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC 3 

número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo4 

professor Alexei Magalhães Veneziani 5 

Ana Carolina Boero, Cristian Favio Coletti6 

primeiro item tratou: concurso para professor 7 

enviada ao Concen (Conselho do CMCC)8 

área de matemática. Posteriormente tratou9 

sugeriu instruir a banca avaliadora pa10 

matemática, se houver bons candidatos11 

obrigatório: deliberou-se que o solicitante deverá concluir no mínimo cem créditos12 

disciplinas obrigatórias para o 13 

obrigatórias do BM; e trinta e oito em outras disciplinas14 

o texto dessa resolução com as alterações.15 

professor Daniel apresentou 16 

bacharelado em matemática.17 

egressos do CIU (Curso de Inserção Universitária18 

para lecionar a disciplina evitando a oneração da carga didática. O professor Alexei 19 

de um projeto de extensão para esse curso. 20 

projeto deveria ser extensionista e não oferecido pelo BM. O assunto retornará em uma próxima 21 

reunião com a inclusão de outros eixos do conhecimento. 22 

bc&t. Colocou em votação, e aprovado por 23 

de várias variáveis (FVV) deix24 

as engenharias, bacharelado em física e matemática; c) aumentar um crédito 25 

a probabilidade e estatística e geometria analítica; d) aumentar dois créditos para a disciplina função 26 

de uma variável. O coordenador conversará com o diretor do CECS (Centro de Engenharia, 27 

Modelagem e Ciências Socias Aplicadas) sobre o assunto. Posteri28 
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Coordenação do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC,

doze de março de dois mil e quatorze, na sala de reuniões 

da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à 

número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida 

Alexei Magalhães Veneziani (coordenador do BM) e contou com a presença do

Cristian Favio Coletti, Sinuê Dayan Barbero Lodovici (vice

oncurso para professor titular: o professor Alexei a

(Conselho do CMCC) com argumentos para a contratação de prof

Posteriormente tratou-se sobre concursos em andamento:

u instruir a banca avaliadora para que possa indicar a ampliação de vagas na área de 

bons candidatos. Aprovado. Logo após tratou das 

se que o solicitante deverá concluir no mínimo cem créditos

disciplinas obrigatórias para o BC&T (Bacharelado em Ciência e Tecnologia)

; e trinta e oito em outras disciplinas. O coordenador enviará 

o texto dessa resolução com as alterações. Em seguida discutiu-se sobre o 

professor Daniel apresentou o resultado da pesquisa realizada com os alunos interessados em cursar o 

bacharelado em matemática. Posteriormente discutiu-se sobre o curso de nivelamento para alunos 

urso de Inserção Universitária). O professor Sinuê sugeriu contratar monitores 

para lecionar a disciplina evitando a oneração da carga didática. O professor Alexei 

de um projeto de extensão para esse curso. Deliberou-se que a proposta é in

projeto deveria ser extensionista e não oferecido pelo BM. O assunto retornará em uma próxima 

reunião com a inclusão de outros eixos do conhecimento. Em seguida tratou da 

, e aprovado por unanimidade, o envio das sugestões: 

deixe de ser obrigatória para o bc&t; b) FVV seria obrigatóri

as engenharias, bacharelado em física e matemática; c) aumentar um crédito 

a probabilidade e estatística e geometria analítica; d) aumentar dois créditos para a disciplina função 

O coordenador conversará com o diretor do CECS (Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Socias Aplicadas) sobre o assunto. Posteriormente deliberou

 

do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC, realizada às treze 

de reuniões R804, no oitavo 

UFABC, situada à avenida dos Estados, 

A reunião foi presidida pelo 

e contou com a presença dos docentes: 

Sinuê Dayan Barbero Lodovici (vice-coordenador). O 

: o professor Alexei apresentou a carta que será 

com argumentos para a contratação de professor titular na 

em andamento: o professor Cristian 

ra que possa indicar a ampliação de vagas na área de 

Logo após tratou das regras para estágio não 

se que o solicitante deverá concluir no mínimo cem créditos: cinquenta em 

BC&T (Bacharelado em Ciência e Tecnologia); doze em disciplinas 

. O coordenador enviará para a coordenação 

se sobre o senso entre os alunos: O 

a pesquisa realizada com os alunos interessados em cursar o 

curso de nivelamento para alunos 

sugeriu contratar monitores 

para lecionar a disciplina evitando a oneração da carga didática. O professor Alexei propôs a criação 

se que a proposta é interessante, contudo o 

projeto deveria ser extensionista e não oferecido pelo BM. O assunto retornará em uma próxima 

Em seguida tratou da reformulação do 

o envio das sugestões: a) disciplina função 

&t; b) FVV seria obrigatória apenas para 

as engenharias, bacharelado em física e matemática; c) aumentar um crédito na disciplina introdução 

a probabilidade e estatística e geometria analítica; d) aumentar dois créditos para a disciplina função 

O coordenador conversará com o diretor do CECS (Centro de Engenharia, 

ormente deliberou-se a nomeação 
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dos professores do BM para 29 

Armando Caputi para bases matemáticas; Daniel Miranda Machado para funções de uma variável; 30 

Cristian Favio Coletti para introdução 31 

para geometria analítica; Eduardo G32 

Cristina Ducati para   funções de várias variáveis33 

Grisi e Vladislav Kupriyanov como suplentes gerais. 34 

Docente Estruturante): Alexei Magalhães Veneziani35 

Daniel Miranda Machado; Edson Ryoji Okamoto Iwaki; Jeferson Cassiano; Mariana Rodrigues da 36 

Silveira; Maurício Firmino Silva Lima37 

Barbero Lodovici. As atas anteriores serão votadas na próxima reunião. 38 

declarar, o professor Alexei encerrou39 

Elaine Konno Rocha, secretária executiva,40 
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dos professores do BM para contribuírem na reforma das disciplinas de interesse desse curso:

Armando Caputi para bases matemáticas; Daniel Miranda Machado para funções de uma variável; 

Cristian Favio Coletti para introdução a probabilidade e estatística; Sinuê 

; Eduardo Guéron  para introdução a equações diferenciais ordinárias

funções de várias variáveis; e Mariana Rodrigues da Silveira, Rafael de Mattos 

Grisi e Vladislav Kupriyanov como suplentes gerais. Para finalizar nomeou

Alexei Magalhães Veneziani; Ana Carolina Boero

Edson Ryoji Okamoto Iwaki; Jeferson Cassiano; Mariana Rodrigues da 

Maurício Firmino Silva Lima; Rafael de Mattos Grisi; Rodrigo Fresneda

. As atas anteriores serão votadas na próxima reunião. 

professor Alexei encerrou a reunião às quatorze horas e trinta e 

secretária executiva, lavrei a presente ata. 

Elaine Konno Rocha 
Secretária Executiva 

 

 

 

 Alexei Magalhães Veneziani 
Coordenador do Bacharelado em Matemática 

 

contribuírem na reforma das disciplinas de interesse desse curso: 

Armando Caputi para bases matemáticas; Daniel Miranda Machado para funções de uma variável; 

; Sinuê Dayan Barbero Lodovici 

introdução a equações diferenciais ordinárias; Gisele 

; e Mariana Rodrigues da Silveira, Rafael de Mattos 

Para finalizar nomeou-se o NDE (Núcleo 

Ana Carolina Boero; Cristian Favio Coletti; 

Edson Ryoji Okamoto Iwaki; Jeferson Cassiano; Mariana Rodrigues da 

Rodrigo Fresneda e Sinuê Dayan 

. As atas anteriores serão votadas na próxima reunião. Nada mais havendo a 

horas e trinta e oito minutos, da qual eu, 

 


