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Ata da Coordenação nº 003/2014/CMCC/BM 

 

 
Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC em conjunto com 1 
a coordenação da Pós-Graduação em Matemática, realizada às quatorze horas e oito minutos do dia 2 
sete de outubro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões 312-2, no terceiro andar, da torre 2 do 3 
Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco 4 
mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo professor Alexei 5 
Magalhães Veneziani (coordenador do BM) e contou com a presença dos docentes: Ana Carolina 6 
Boero, Cristian Favio Coletti, Daniel Miranda Machado, Eduardo Gueron, Mariana Rodrigues da 7 
Silveira (vice-coordenadora da Pós), Rodrigo Fresneda (coordenador da Pós), Sinuê Dayan Barbero 8 
Lodovici (vice-coordenador do BM). O único item da pauta conjunta tratou sobre concursos para 9 
professores visitantes: o professor Alexei sugeriu encaminhar uma orientação para que nos próximos 10 
editais para concursos de professores visitantes, haja uma classificação dos candidatos conforme 11 
análise da banca avaliadora. Aprovado. Foram também escolhidos os seguintes nomes para formarem 12 
uma pré-lista para as bancas examinadoras dos concursos: professores Ana Carolina Boero, Dmitry 13 
Vasilevich, Marcus Antônio Mendonça Marrocos, Sinuê Dayan Barbero Lodovici, Vinicius Cifú 14 
Lopes (concursos para a área de matemática pura) e os professores André Ricardo Oliveira da 15 
Fonseca, Eduardo Gueron, Gisele Cristina Ducati, Juliana Militão da Silva Berbert, Roberto 16 
Venegeroles Nascimento e Rodrigo Fresneda (concursos para a área de matemática aplicada).  O 17 
item da pauta da graduação tratou sobre o planejamento de oferta de disciplinas e alocação didática 18 
do ano de 2015: o professor Alexei relatou a impossibilidade de se definir o planejamento das 19 
disciplinas do ano de 2015, devido o fato de que a coordenação do BC&T ainda não definiu 20 
totalmente os horários de suas disciplinas. O professor Daniel Miranda mencionou que já está 21 
elaborando a grade preliminar de acordo com o que a coordenação do BC&T já havia 22 
disponibilizado. Este solicitou que a grade seja analisada pelos professores e alunos para que se tenha 23 
um parecer sobre a sua viabilidade. Logo após, colocou-se em votação a ata de reunião da 24 
coordenação do BM 02/2014: Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o professor 25 
Alexei encerrou a reunião às quatorze horas e cinquenta e oito minutos, da qual eu, Felipe Venancio 26 
Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata. 27 
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