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Reunião Plenária ATA nº 01/2019/BM 1 
 2 
 3 
Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Matemática (BM) da UFABC, realizada às catorze horas 4 

do dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove, na sala Prof. Dr. André Balan (R312-2), no terceiro 5 

andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, número 6 

cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo professor 7 

Maurício Richartz (Coordenador do BM) e contou com a presença dos docentes: Alan Maciel da Silva, 8 

André Pierro de Camargo, Antônio Cândido Faleiros, Daniel Miranda Machado, Edson Ryoji Okamoto 9 

Iwaki, Jair Donadelli Júnior, Juliana Militão da Silva Berbert, Luis Enrique Ramirez, Majid Forghani 10 

Elahabad, Márcio Fabiano da Silva, Marcus Antônio Mendonça Marrocos, Mariana Rodrigues da 11 

Silveira, Rafael Santos de Oliveira Alves, Renato Mendes Coutinho, Rodrigo Fresneda, Roque da Costa 12 

Caiero, Sandra Maria Zapata Yepes, Vinícius Cifú Lopes e Welington Vieira Assunção. O Professor 13 

Maurício iniciou à reunião às catorze horas e sete minutos com os informes. Primeiro Item – Concursos 14 

para Matemática Aplicada e Matemática Pura: O Professor Maurício apresentou os resultados dos 15 

dois concursos que ocorreram recentemente, um para matemática pura e outro para aplicada. No concurso 16 

da pura houve cinco classificados para uma vaga e para aplicada formam três classificados para duas 17 

vagas. Segundo o professor Daniel Miranda, a primeira colocada no concurso de matemática pura tomará 18 

posse no dia dois de setembro do ano vigente. O coordenador também informou que ainda restam duas 19 

vagas para professor efetivo, e que este assunto está no expediente do dia. Segundo Item – Discussão 20 

sobre as Ementas do Bacharelado em Ciência e Tecnologia -  BC&T: O professor Daniel Miranda 21 

comunicou que a discussão sobre as propostas de ementas para o BC&T acontecerá na reunião marcada 22 

para o próximo dia vinte e nove. Ordem do Dia - Primeiro item: Aprovação da Ata nº 04/2018 – Após 23 

algumas correções, a Ata nº 04/2018 foi aprovada com três abstenções. Expediente do Dia: Primeiro 24 

Item - Utilização de Vaga de Professor Adjunto para Contratar o Segundo Colocado do Concurso 25 

127/2018 (de acordo com a recomendação da banca examinadora) – Segundo o professor Maurício, o 26 

bacharelado em matemática ainda tem duas vagas de professor efetivo, uma proveniente da aposentadoria 27 

do professor João Carlos da Motta Ferreira e outra proveniente da desistência de redistribuição do 28 

professor Olímpio. O professor Maurício informou que essas vagas podem ser preenchidas pelos 29 

candidatos classificados, mas não convocados nos editais 127/2018 e 128/2018, ou através da abertura de 30 

um novo concurso com foco diferente dos editais 127/2018 e 128/2018, que tem validade de mais um 31 

ano; o professor Daniel, membro da banca avaliadora do concurso 127/2018, fez uma breve descrição 32 

sobre os candidatos classificados na segunda e na terceira posição. De acordo com ele, o candidato 33 
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recomendado para contratação em segundo lugar fez uma prova escrita impressionante, prova didática 34 

boa e tem um currículo bom; já o terceiro colocado tem um currículo bom, porém, não foi muito bem na 35 

prova didática. Após o relato do professor Daniel, o professor Maurício propôs o encaminhamento do 36 

assunto para a ordem do dia. O encaminhamento foi aprovado com abstenções dos professores Alan 37 

Maciel da Silva, Marcus Antônio Mendonça Marrocos e Luis Enrique Ramirez. Segundo Item da 38 

Ordem do Dia – Contratação do Segundo Colocado no Concurso Referente ao Edital 127/2018: A 39 

plenária votou e aprovou com três abstenções (Alan Maciel da Silva, Marcus Antônio Mendonça 40 

Marrocos e Luiz Henrique Ramirez) a contratação do candidato Francisco José Gozzi, segundo colocado 41 

no concurso – edital 127/2018. A outra vaga disponível será discutida em uma próxima reunião da 42 

plenária. Segundo Item do Expediente do Dia: Oferecimento de Disciplinas em 2020 – O Professor 43 

Maurício começou explicando que até o ano passado estavam sendo ofertadas disciplinas de dois projetos 44 

pedagógicos, 2012 e 2017, e por isso muitas disciplinas eram oferecidas por mais de uma vez ao ano. 45 

Informou que a partir do próximo quadrimestre cada disciplina será ofertada apenas uma vez a cada ano, 46 

e que o planejamento ainda será votado na reunião do Conselho CMCC - ConCMCC que esta agendada 47 

para o final de setembro. Em relação às disciplinas de opção limitada, estas poderão ser ofertadas em 48 

maiores quantidades, já que o oferecimento das obrigatórias será reduzido em relação à 2019 em virtude 49 

de o curso passar a oferecer apenas a grade sugerida do projeto pedagógico de 2017. Para evitar que as 50 

disciplinas de opção limitada sejam fechadas futuramente por falta de alunos, os professores Maurício, 51 

Erika e Daniel fizeram uma pesquisa com objetivo de saber quais disciplinas os alunos gostariam de 52 

cursar e quais os professores gostariam de ministrar. A partir das respostas da pesquisa, considerando as 53 

disciplinas mais votadas pelos alunos e pelos docentes, foram selecionadas as disciplinas de opção 54 

limitada que serão oferecidas pelo curso em 2020. Após a apresentação do planejamento de disciplinas 55 

para 2020, o professor Maurício votou o encaminhamento desse item para ordem do dia. O 56 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Terceiro Item da Ordem do Dia –Planejamento de 57 

Disciplinas para 2020: Aprovada por unanimidade. Terceiro Item do Expediente do Dia - Abertura 58 

de Dois Concursos para Professores Visitantes: Professor Maurício explicou a situação de créditos por 59 

docente do curso em 2019 e fez uma breve previsão do cenário em 2020: quatro docentes efetivos com 60 

afastamento para pós–doutorado previsto, três professores, atualmente visitantes, ingressarão como 61 

efetivos e outros terão seus contratos encerrados. Explanou que, baseado no número de créditos 62 

oferecidos em 2019, há a necessidade de novos professores para que seja possível suprir a demanda da 63 

UFABC. Diante disso, o professor Maurício relatou e propôs para a direção a possibilidade de abertura de 64 

dois editais para professores visitantes, sendo duas vagas para matemática pura e duas para matemática 65 
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aplicada. O professor Maurício esclareceu que o objetivo de eventuais novas contratações é o 66 

aprimoramento dos programas de ensino, pesquisa e extensão em Matemática na UFABC, viabilizar o 67 

intercâmbio científico e apoiar a execução do programa de pós-graduação em Matemática da UFABC. O 68 

professor Maurício informou também que ainda há um concurso com resultado válido, no qual restam 69 

apenas dois candidatos habilitados, sendo que um, ao que se sabe, já tomou posse em outra universidade. 70 

O professor Maurício comunicou que a coordenação do curso pretende pedir à direção que os candidatos 71 

habilitados nesse concurso que ainda está válido sejam convocados e que, na próxima plenária, seja 72 

discutida a possibilidade e necessidade da abertura de novos concursos. Nada mais havendo a declarar, o 73 

professor Maurício Richartz encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e oito minutos, da qual eu, 74 

Juliana Lilian Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata. 75 
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Coordenador do Bacharelado em Matemática 84 


