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Ata da Coordenação nº 002/2016/CMCC/BM 

 

 

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

catorze horas e treze minutos do dia dezessete de maio de dois mil e dezesseis, na sala R502-2, 2 

no quinto andar 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 4 

pelo professor Alexei Magalhães Veneziani (coordenador do BM) e contou com a presença dos 5 

docentes: Ana Carolina Boero (vice-coordenadora), Cristian Favio Coletti, Jerônimo Cordoni 6 

Pellegrini, Marcus Antônio Mendonça Marrocos e Sinuê Dayan Barbero Lodovici. O primeiro 7 

item tratou sobre a votação das atas da coordenação do bacharelado em matemática 05/2014, 8 

01/2015 e 01/2016: aprovadas. O segundo item tratou sobre a previsão orçamentária do ano de 9 

2017: o professor Alexei informou que para o ano de 2017 o bacharelado em matemática não 10 

terá verba de investimento, mas somente verba de custeio. O referido professor informou 11 

também que o próprio CMCC está com limite de solicitações de duzentos mil reais, o que é algo 12 

inédito. A professora Ana informou que o bacharelado em matemática possui um orçamento de 13 

dez a vinte mil reais. Os professores ficaram de pensar e encaminhar por e-mail até o fim deste 14 

mesmo dia, quais materiais o curso necessita para que as informações possam ser encaminhadas 15 

para a Divisão Administrativa do CMCC com urgência até o dia seguinte. O terceiro item da 16 

pauta tratou sobre o planejamento 2016/2017: o professor Alexei informou que ele recebeu da 17 

direção do CMCC um modelo de matriz SWOT para a realização do planejamento interno a fim 18 

de se realizar uma autoanálise e planejar políticas futuras no âmbito do CMCC. Para isso, o 19 

centro pediu para que a coordenação do curso preenchesse a planilha da matriz SWOT 20 

apontando seus pontos fortes e fracos e o que se pode melhorar. Após diversas sugestões 21 

apresentadas pelos docentes presentes na reunião, o professor Alexei informou que elas serão 22 

compiladas e enviadas por e-mail para análise e posteriormente, serão encaminhadas para a 23 

Divisão Administrativa do CMCC. O quarto item da pauta tratou sobre as bancas examinadoras 24 

de concursos: o professor Alexei informou que a coordenação precisará organizar duas bancas 25 

examinadoras de concursos para professor efetivo e uma para professor visitante. O referido 26 

professor também informou que enviou anteriormente um e-mail solicitando voluntários para a 27 
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montagem dessas bancas e somente os professores Marcus Marrocos e Gisele Ducati se 28 

voluntariaram. O professor Alexei enviará as listas de inscritos no concurso para os dois 29 

professores citados e para a plenária para que as bancas comecem a ser compostas. Nada mais 30 

havendo a declarar, a reunião foi encerrada às quinze horas e vinte e quatro minutos, da qual eu, 31 

Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata. 32 
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