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 Ata da Plenária nº 002/2014/CMCC/BM 

 

 

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

horas e seis minutos do dia vinte e quatro de junho de dois mil e quatorze, na sala de reuniões 312-2, 2 

no terceiro andar, da torre dois do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à 3 

avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi 4 

presidida pelo professor Alexei Magalhães Veneziani, coordenador, e contou com a presença dos 5 

docentes: Cristian Favio Coletti, Daniel Miranda Machado, Dmitry Vasilevich, Ercílio Carvalho da 6 

Silva, João Paulo Pitelli Manoel, Mariana Rodrigues da Silveira, Norberto Anibal Maidana, Roque 7 

da Costa Caiero, Sandra Maria Zapata Yepes, Vladimir Perchine, Wellington Vieira Assunção e 8 

Zhanna Gennadyevna Kuznetsva, além dos professores convidados Juliana Berbert e Marcus 9 

Antônio Mendonça Marrocos. O primeiro item tratou sobre o Exame Nacional de Desempenho de 10 

Estudantes (ENADE) 2014. O professor Alexei informou sobre a importância dos docentes 11 

incentivarem seus alunos a prestarem a prova do ENADE com dedicação para benefício da UFABC. 12 

O segundo item tratou sobre os editais de concursos para contratação de professores visitantes. O 13 

professor Alexei fez a proposta para que os próximos editais de concursos para contratação de 14 

professores visitantes contemplem todas as áreas da matemática divididas em dois grupos: 15 

matemática pura e aplicada. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, o professor Alexei 16 

comentou sobre a necessidade dos referidos editais especificarem o campus que os professores 17 

visitantes devam trabalhar. O professor Daniel acrescentou que devido às preferências dos 18 

professores por darem aulas nos campi ou de Santo André ou de São Bernardo do Campo a 19 

distribuição de créditos atualmente já é problemática e, a longo prazo, os créditos das disciplinas 20 

aumentarão nos outros campi, o que reforça que este problema precisa de uma solução. O professor 21 

Alexei fez a proposta de que sejam incluídos nos editais para contratação de professores visitantes os 22 

campi em que estes deverão trabalhar. Aprovado. O terceiro item tratou sobre a revisão do projeto 23 

pedagógico. O professor Alexei comentou que devido a recente reforma do projeto pedagógico 24 

ocorrida no final do ano de 2012, a coordenação do Bacharelado em Matemática não vê a 25 

necessidade de uma grande reforma de seu projeto pedagógico, mesmo porque há disciplinas novas 26 

que ainda não foram ministradas. O professor Alexei ainda informou que qualquer sugestão de 27 
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mudanças devem ser encaminhadas para seu e-mail para que estas possam ser discutidas e votadas na 28 

próxima plenária. Nada mais havendo a declarar, o professor Alexei encerrou a reunião às quatorze 29 

horas e quarenta e nove minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, 30 

lavrei a presente ata. 31 
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