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 Ata da Plenária nº 001/2015/CMCC/BM 

 

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

horas e doze minutos do dia doze de março de dois mil e quinze, na sala 302-3, no terceiro andar, da 2 

torre três do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, 3 
número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo 4 

professor Alexei Magalhães Veneziani, coordenador, e contou com a presença dos docentes: Ana 5 

Carolina Boero, Daniel Miranda Machado, Dmitry Vasilevich, Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Igor 6 
Leite Freire, João Paulo Pitelli Manoel, Márcio Fabiano da Silva, Mariana Rodrigues da Silveira, 7 

Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Fresneda, Roque da Costa Caiero, Sandra Maria Zapata 8 

Yepes, Sinuê Dayan Barbero Lodovici (vice-coordenador), Wellington Vieira Assunção e Zhanna 9 

Gennadyevna Kuznetsva. A reunião iniciou com o professor Alexei explicando os seguintes 10 

informes: desde o ano passado (2014) as vagas de professores visitantes são contadas separadamente 11 

das vagas do professor efetivo; atualmente o curso de matemática tem onze vagas para professores 12 
visitantes, três estão em exercício e quatro estão em processo de contratação dos quais apenas um 13 

está apto a assumir imediatamente, sendo assim, ainda há quatro vagas ociosas para contratação. 14 
Atualmente o curso de matemática tem oito vagas disponíveis para contratação de professores 15 

efetivos. No último Conselho do CMCC, foi aprovada a abertura de dois concursos para professor 16 

efetivo com 2 vagas cada, um na área de matemática pura e outro para aplicada. O primeiro item 17 
tratou sobre abertura de processo seletivo para contratação de professor visitante. O professor Alexei 18 

apresentou a proposta para que fosse encaminhada a abertura de dois processos seletivos para 19 

contratação de professores visitantes com duas vagas cada totalizando quatro vagas. Um para a área 20 
de matemática pura e outro para matemática aplicada. Aprovado por unanimidade. O segundo item 21 

tratou sobre abertura de processo seletivo para professor visitante nível titular. O professor Rodrigo 22 

Fresneda fez a proposta para que se abrisse um processo seletivo para contratação de um professor 23 
visitante nível titular. Foi lembrado que a contratação de um professor desta categoria seria algo 24 

inédito. Após algumas discussões, foi feita a proposta de que a coordenação do bacharelado em 25 

matemática encaminhasse ao Conselho do CMCC a abertura de um processo seletivo para 26 
contratação de um professor visitante nível titular para a área de matemática sem especificação.  27 
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Aprovado por ampla maioria com uma abstenção. Por último professor Alexei informou que o 28 
professor Igor solicitou que fosse criado um cadastro de professores que constasse a área que cada 29 

professor atua para que nos próximos concursos para contratação de professores efetivos tenha-se um 30 

balizamento de áreas. Nada mais havendo a declarar, o professor Alexei encerrou a reunião às 31 
quatorze horas e quarenta e seis minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em 32 

administração, lavrei a presente ata. 33 
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