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Licenciatura em Matemática 

ATA Nº 2/2017 

 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, no horário das catorze horas, 1 

na sala de reunião R312-2, no terceiro andar do Bloco A da Fundação Universidade Federal do 2 

ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São 3 

Paulo, realizou-se a reunião da plenária do Curso de Licenciatura em Matemática (LM) desta 4 

Universidade, convocada pelo Professor Coordenador, Francisco José Brabo Bezerra. Também 5 

estiveram presentes os docentes: Ailton Paulo de Oliveira Júnior, Alessandro Jacques Ribeiro, 6 

Cristian Favio Coletti, Daniel Morgato Martin, Márcia Aguiar, Márcio Fabiano da Silva, Maria de 7 

Lourdes Merlini Giuliani, Maurício Firmino Silva Lima, Priscila Benitez, Regina Helena de 8 

Oliveira Lino Franchi, Vinicius Pazuch, Vivilí Maria Silva Gomes, Zhanna Gennadyevna 9 

Kuznetsova e o representante dos discentes do LM: Marcelo Takahico Watanabe. O Professor 10 

Francisco, coordenador do LM, iniciou a sessão às catorze horas e nove minutos com a ordem do 11 

dia. Ordem do Dia – Primeiro Item - Indicação da plenária para composição da banca do 12 

concurso 227/2016: De acordo com o Prof. Francisco, a plenária do curso faz a indicação dos 13 

membros para compor a banca do concurso e, posteriormente, o colegiado defere ou indefere a 14 

indicação da plenária; esta indicação deverá contar com um membro interno e dois externos mais 15 

seus respectivos suplentes; diante disso foram citados vários professores que estariam aptos para 16 

esta composição, os quais tiveram seus nomes analisados evitando, assim, quaisquer conflitos de 17 

interesse entre eles. Após algumas ponderações, foi votada a possibilidade de haver uma banca 18 

com formação de quatro membros sendo dois internos e dois externos, obtendo, assim, os 19 

seguintes resultados: seis docentes foram favoráveis, cinco contra e um se absteve. Após esta 20 

decisão, cada docente fez uma sugestão contendo quatro nomes, sendo dois internos e dois 21 

externos. Ao final das indicações os nomes que foram sugeridos em maior quantidade seguiram 22 

para serem aprovados pelo colegiado, sendo eles: Ailton Paulo de Oliveira Junior – (nove votos), 23 

Regina Helena de Oliveira Lino Franchi – (sete votos), Maria de Lourdes Merlini Giuliani – (dois 24 

votos) e Vinicius Cifú Lopes – (não obteve votos), como membros internos e Dario Fiorentini – 25 

UNICAMP – (sete votos), Wagner Valente – UNIFESP Guarulhos – (seis votos), Iole Druck – 26 

IME-USP – (quatro votos), Rosa Paulo – UNESP – Guaratinguetá – (quatro votos), e Norma 27 

Alevatto – UNICSUL – SP – (um voto) no âmbito de membro externo. Portanto, esses nomes 28 

foram encaminhados ao colegiado para que fossem votados;  nessa ocasião a votação ocorrerá via 29 

e-mail, e só então a coordenação fará contato com os docentes indicados quanto ao interesse e 30 
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disponibilidade em participar como membro da banca. Em seguida a proposta será encaminhada 31 

ao Conselho de Centro. Segundo item:Aprovação da Ata 1/2017: Ata aprovada. Nada mais 32 

havendo a tratar, o professor e coordenador do LM, Francisco José Brabo Bezerra, agradeceu a 33 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e seis minutos, da qual, para 34 

constar, eu, Juliana Lilian da Silva, assistente em administração deste Centro, lavrei a presente 35 

Ata.  36 
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Juliana Lilian da Silva 

Assistente em Administração 
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Coordenador da Licenciatura em Matemática 

 

 

 


