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Bacharelado em Matemática - BM 

ATA PLENARIA Nº 02/2013 

CONJUNTA 

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, no horário das treze horas e 1 

cinco minutos na sala de reuniões 305-2, no terceiro andar da torre 2 do Bloco A da 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e 3 

um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a segunda reunião conjunta da 4 

plenária da Coordenação do Bacharelado em Matemática (BM) e da plenária da pós-5 

graduação em Matemática da UFABC, previamente convocada e presidida pelo professor 6 

Maurício Firmino Silva Lima (coordenador da pós-graduação em Matemática) e Alexei 7 

Magalhães Veneziani, coordenador do BM, com a participação dos membros: Ana Carolina 8 

Boero, Celso Chikahiro Nishi, Cristian Favio Coletti, Dmitry Vasilevich, Edson Ryoji Okamoto 9 

Iwaki, Eduardo Guéron, Jair Donadelli Júnior, Jeferson Cassiano, João Paulo Pitelli Manoel, 10 

Márcio Fabiano da Silva, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Marijana Brtka, Norberto Anibal 11 

Maidana, Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, Roberto Venegeroles Nascimento, Sinuê 12 

Dayan Barbero Lodovici, Valdecir Marvulle, Vinícius Cifú Lopes e Welington Vieira Assunção. 13 

O professor Maurício iniciou a reunião com a apresentação do novo coordenador do 14 

Bacharelado em Matemática: coordenador Alexei Magalhães Veneziani e o vice-coordenador 15 

Sinuê Dayan Barbero Lodovici. Em seguida o professor Maurício iniciou a sessão com o 16 

primeiro item da pauta: Contratação de professor titular. Aquele docente apresentou o 17 

currículo dos dois interessados em preencher a vaga de titulares: Antônio Giambruno e 18 

Alexandr Nikolaevick Zubkov. O professor Valdecir sugeriu a abertura de concurso na área de 19 

estatística e argumentou que na reunião do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 20 

sugeriu-se a criação de três novos cursos: Licenciatura em Ciência da Computação, 21 

Bacharelado em Estatística e Bacharelado em Sistema de Informação, proposta que 22 

contribuirá para o crescimento do CMCC. O professor Cristian propôs a abertura de concurso 23 
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para professor visitante para a contratação de quatro docentes: duas na área de matemática 1 

pura e duas em aplicada. Colocado em votação. Aprovado. O próximo assunto tratou a 2 

respeito da bolsa pós-doc custeada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 3 

Pessoal de Nível Superior), incentivo vinculado a Pró- Reitoria de Pós-Graduação. O 4 

coordenador Maurício pediu para que os presentes divulgassem esse auxílio e que em breve 5 

será publicado o edital para a seleção. Posteriormente informou-se que fora enviado para a 6 

CAPES a mudança do nome do programa de pós-graduação e inclusão de áreas: Geometria, 7 

Topologia, Álgebra e Matemática Aplicada. Logo após, o condutor da reunião explicou a 8 

respeitos da solicitação de bolsa para PVNS (Professor Visitante Nacional Sênior) na área de 9 

matemática. O penúltimo item tratou sobre a avaliação trienal da pós-graduação que iniciará 10 

em outubro deste ano. Para finalizar o professor Maurício solicitou aos orientadores a 11 

atenção com o prazo de defesa dos alunos. Nada mais havendo a tratar, o professor Maurício 12 

e Alexei agradeceram a presença de todos e encerrou a sessão quatorze horas e quarenta e 13 

dois minutos da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva deste 14 

Centro, lavrei a presente ata. 15 
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