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 Ata da Plenária nº 003/2014/CMCC/BM 

 

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

horas e dez minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões 312-2, no 2 

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 Sinuê Dayan Barbero Lodovici, vice-coordenador, e contou com a presença 5 

dos docentes: Ana Carolina Boero, Cristian Favio Coletti, Daniel Miranda Machado, Edson Alex 6 
Arrazola Iriarte, Fabiano Gustavo Braga Brito, Jair Donadelli Junior, Juliana Militão da Silva 7 

Berbert, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Rafael de Mattos Grisi, Rafael Ribeiro Dias Vilela de 8 

Oliveira, Rodrigo Fresneda e Valdecir Marvulle. A pauta da reunião era decidir a política de 9 

contratação de professores a ser adotada nos próximos dois anos. O professor Sinuê iniciou a reunião 10 

falando sobre as vagas disponíveis para matemática. São sete vagas disponíveis, sendo que duas 11 

possivelmente serão ocupadas através dos dois concursos em aberto para professores visitantes, um 12 
de matemática pura e outro aplicada. Além dessas vagas, nos próximos anos serão desocupadas mais 13 

vagas por professores visitantes. O professor Sinuê propôs que sejam reservadas quatro vagas, sendo 14 
duas para matemática pura e duas para matemática aplicada através de um edital geral, não deixando 15 

explícito física matemática, e o restante das vagas sendo decidido em uma próxima plenária. Os 16 

membros da plenária aprovaram. Nada mais havendo a declarar, o professor Alexei encerrou a 17 
reunião às quinze horas e dezenove minutos, da qual eu, Cândido Tiepo Júnior, assistente em 18 

administração, lavrei a presente ata. 19 

 

 

Cândido Tiepo Júnior 

Assistente em Administração 

 

 

Sinuê Dayan Barbero Lodovici 

Vice Coordenador do Bacharelado em Matemática 


