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Ata da Plenária nº001/2017/CMCC/BM 

 

 

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

seis minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezessete, na sala R312-2, no terceiro andar do 2 

Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e 3 

um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo professor Alexei 4 

Magalhães Veneziani (coordenador do BM) e contou com a presença dos docentes: Ana Carolina Boero 5 

(vice-coordenadora), André Pierro de Camargo, Daniel Miranda Machado, Dmitry Vasilevich, Edson 6 

Ryoji Okamoto Iwaki, Eduardo Gueron, Erika Alejandra Rada Mora, Fedor Pisnitchenko, Jeferson 7 

Cassiano, Juliana Militão da Silva Berbert, Nail Khusnutdinov, Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, 8 

Renato Mendes Coutinho, Rodrigo Roque Dias, Roldão da Rocha Junior, Roque da Costa Caiero e 9 

Weligton Vieira Assunção. A reunião iniciou – se com os informes e o Primeiro Item dos informes 10 

tratou sobre o último concurso aberto na área da matemática pura, o qual teve apenas um candidato 11 

aprovado restando assim uma vaga, portanto o concurso será reaberto com edital idêntico ao anterior. O 12 

Segundo Item foi referente ao edital genérico lançado pela universidade contendo quarenta vagas, as 13 

quais foram divididas entre os centros e posteriormente entre os seus respectivos cursos para que sejam 14 

abertos novos concursos ao decorrer deste ano. Para esta divisão foi criado um Grupo de Trabalho – GT, 15 

em que destas quarenta vagas foram concedidas dezesseis vagas para o Centro de Ciências Naturais e 16 

Humanas – CCNH, treze para o Centro de Engenharia Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CESC 17 

e onze para o Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC. O Terceiro Item relatou sobre a 18 

divisão das vagas destinadas ao CMCC, o qual criou um novo Grupo de Trabalho, composto pelos 19 

coordenadores dos cursos e direção do centro, entre os quais houve um consenso de que dentre as onze 20 

vagas, nove deverão ser destinadas ao Bacharelado em Matemática – BM, uma para a Licenciatura em 21 

Matemática – LM e uma para a Cognição. O próximo passo para a consolidação destas vagas será a 22 

aprovação no Conselho de Centro. Prosseguindo com os informes, o Quarto Item tratou a respeito de 23 

outras duas vagas referentes a uma distribuição realizada anteriormente pela universidade, das quais uma 24 

será disponibilizada no concurso que será reaberto, concurso que já foi relatado no primeiro informe, e a 25 

outra será aproveitada em algum concurso que já se encontra aberto e haja a necessidade de expandirem 26 

as vagas, uma vez que não poderá ser lançado um novo concurso para preenchimento desta.   Ao finalizar 27 

os informes foi dado início aos expedientes, sendo que o Primeiro Item abordou a forma como serão 28 

abertos os concursos relacionados ao GT quarenta vagas, em que aproximadamente nove destas vagas 29 

serão disponibilizadas para o bacharelado em matemática, entretanto a coordenação sugeriu que sejam 30 
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lançados dois editais genéricos, dos quais um será para matemática pura abrangendo quatro vagas e o 31 

outro para matemática aplicada contendo cinco e assim totalizando as nove vagas que possivelmente 32 

serão ofertadas ao BM, e caso o conselho de centro aprove apenas oito vagas e não nove como propostos, 33 

a divisão das vagas será quatro para cada edital, logo a sugestão da coordenação foi aprovada por 34 

unanimidade. Seguindo para a Ordem do Dia o item de pauta foi a respeito da formação de banca para 35 

professores visitantes sêniores, do qual foram apresentados os nomes de três docentes convidados para 36 

compô-la que já aceitaram participar, porém ao serem divulgadas as áreas dos candidatos que irão 37 

apresentar-se á banca e em comparação com a especializada dos docentes escolhidos para julgá-los, a 38 

plenária sugeriu a inclusão, se possível, de mais um docente especialista na área de análise numérica, 39 

portanto ficou decidido que independente de haver a inclusão ou não deste quarto membro, a plenária 40 

aprova por unanimidade a proposta que lhes fora apresentada. Nada mais havendo a declarar, a reunião 41 

foi encerrada às quinze horas e doze minutos, da qual eu, Juliana Lilian Silva, assistente em 42 

administração, lavrei a presente ata.43 
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