ATA DA 01ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES,
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2013.
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta
minutos, reuniu-se o Departamento de Matemática do CCE/UFES, com a presença dos
seguintes membros: Regina Maria de Aquino – Chefe do Departamento, Ana Claúdia
Locateli, Daniela Paula Demuner, Etereldes Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do
Carmo, Fábio Corrêa de Castro, Fábio Corrêa Dutra, Fábio Júlio da Silva Valentim, José
Gilvan Malacarne, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle Wrobel, Luiz Fernando
Cassiani Camargo, Magda Soares Xavier, Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira, Ricardo
Soares Leite, Rosa Elvira Quispe Ccoyllo e Thiago Filipe da Silva - Professores. PAUTA:
1º Ponto: Informes; 2º Ponto: Homologação do “Ad Referendum” do concurso de
professor substituto;3º Ponto: Aprovação das atas das reuniões 12ª e 13ª;4º Ponto:
Indicação do Prof. Leonardo Meireles Câmara para compor a Comissão de Pesquisa
do DMAT em substituição ao Prof. José Miguel Malacarne;5º Ponto: Indicação do
Prof. Fábio Corrêa de Castro para compor a CPAD – CCE em substituição à Profª
Regina Maria de Aquino;6º Ponto: Proposta de uniformização de horários das
disciplinas ofertadas pelo DMAT, semestre impar;7º Ponto: Diretrizes para atribuição
de carga horária de pesquisa no DMAT;8º Ponto: Normas para afastamento de
docentes. A Sra. Chefe inicia a reunião informando a justificativa de ausência dos
professores Ademir Sartim, Leonardo Meireles Câmara e Maico Felipe Silva Ribeiro. Lê
para os membros presentes os informes da chefia enviados via e-mail para todos
tomarem ciência. 1.
Por indicação da chefia do DMAT, o prof. Fábio Castro irá coordenar a
O professor Leonardo Câmara está em licença de período
implantação da página do DMAT. 2.
de 23/01 a 06/02. 3.
A funcionária Soraya do Carmo está prestando serviços junto a diretoria
do CCE, provisoriamente. Nosso diretor está empenhado em encontrar um(a) outro(a)
funcionário(a) que a substitua e possa complementar o horário de atendimento da SecMat. 4.
O
prof. Marcio Cerqueira está liberado para retomar parcialmente suas atividades no DMAT. 5.
A
partir deste mês são coletadas com os departamentos as listas de materiais de consumo e aportes
para equipamentos, acessórios, etc. Sendo assim, sugiro que cada docente do DMAT faça, o mais
rápido possível, a lista de suas necessidades e a encaminhe a chefia do DMAT pelo endereço
dmatufes@gmail.com com o assunto demanda de material 2013.6.
Na próxima semana
enviaremos uma planilha notificando os docentes do DMAT sobre as matrículas realizadas em
suas turmas em função dos ajustes. Em seguida, a Sra. Chefe apresenta o novo professor

do DMAT, Fábio Corrêa de Castro, dando-lhe nossas boas vindas, e também, agradece
aos professores Daniela Paula Demuner e José Armínio Ferreira que interromperam suas
férias para participar do concurso de professor substituto. A professora Júlia Schaetzle
Wrobel pergunta a chefia se a administração central estava ciente da quantidade de
alunos sem matrícula A sra. Chefe comenta que tinha deixado bem claro para eles que o
quadro atual de professores do DMAT não foi adequado ao crescimento dos cursos e aumento de
vagas criados pela universidade. Avisa também que a ouvidoria está atuando para resolver estas
questões.O professor Fábio Júlio da Silva Valentim informa que acontecerá dia primeiro de
fevereiro, sexta feira, as 11hs, o colóquio dos alunos. O professor Florêncio Ferreira
Guimarães Filho será o primeiro palestrante. A professora Júlia Schaetzle Wrobel pergunta
sobre a oferta 2012/2, se está coberta. A Sra. Chefe informa que está praticamente fechada com a
vinda do substituto. A professora Júlia Schaetzle Wrobel aproveita a oportunidade para informar que
os alunos do PET estão fazendo um jornal da Matemática. Gostariam de conhecer os professores do
DMAT, elaborando pequenos perfis. A professora Informa que os docentes serão procurados para
este fim.O professor Ricardo Soares Leite também aproveita para informar sobre o mini- curso
“Categorias, Feixes e Aplicações à Matemática” que será ministrado pelo Prof. Hugo Luiz Mariano
– USP-SP, no período de 28/01 à 01/02/2013 das 15 às 17h na sala A 31 do Bloco B. A
programação será divulgada via e-mail e também através de cartaz nos quadros de avisos. O

professor Fábio Corrêa Dutra propõe alteração de mudança das palavras iniciais no 4º e
5º ponto da pauta. Retirar a palavra indicação, bem como os nomes ali colocados, e
substituir por eleição de membro para responsabilizar-se pelas atividades ali descritas.
Colocado em votação aprovado à unanimidade. O prof. Fábio Júlio da Silva Valentim
manifesta a necessidade de deixar a representação do DMAT na Biblioteca Central e
pede para ser substituído. A chefia avisa que o mandato do prof. Ademir Sartim como
representante do Colegiado de Matemática terminou. SE todos concordam esses
assuntos serão discutidos numa próxima reunião. Colocado em votação foi aprovado à
unanimidade. 2º Ponto: Homologação do “Ad Referendum” do concurso de
professor substituto: A Sra. Chefe solicita a profª Daniela Paula Demuner para ler a ata
final do resultado do concurso para Professor Substituto referente ao edital 54/2012-DGP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Vitória–ES, 15 de janeiro de 2013.
Ao Chefe do DMAT
Profa Dra. Regina Maria de Aquino
Senhora Chefe,
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor substituto,
referente ao Edital no 54 de 21/12/2012 do DRH, composta pelos professores Daniela Paula
Demuner,José Armínio Ferreira e Regina Maria de Aquino, vem apresentar o seguinte relatório:
1o Foi escolhido o ponto “O Teorema Fundamental do Cálculo” para todos os candidatos, em
reunião realizada no dia 11/01/2012 pela Comissão de Seleção. Os candidatos foram convocados a
comparecer no dia 15/01/2013 na Sala 31A do Bloco B anexo ao IC1 às 9:00 horas, para sorteio da
ordem de apresentação e início das avaliações. Essa convocação foi encaminhada aos candidatos
através de correio eletrônico enviado em 11/01/2012.
2o Todas as inscrições recebidas, num total de 02, foram deferidas. Os candidatos Alcebíades Dal
Col Júnior e Antônio Carlos Telau compareceram na hora e local estipulados, tendo sido sorteados,
nesta ordem, para as apresentações. A Prova de Aptidão Didática foi realizada no período de 9:20 às
11:10 horas do dia 15/01/2012 e transcorreu normalmente, sem incidentes. Em seguida, a Comissão
de Seleçãodeu procedimento à Prova de Títulos, tendo encerrado os trabalhos às 12:00.
3o O resultado final é apresentado na tabela abaixo:
Candidato Prova Didática Prova de Títulos Total de Pontos Classificação
Antônio Carlos Telau 86,3 20 106,3 1o
Alcebíades Dal Col Júnior 83 — 83 2o

A Comissão de Seleção:
Profa. Dra. Daniela Paula Demuner
Prof. Dr. José Armínio Ferreira
Profa. Dra. Regina Maria de Aquino.
Colocado em votação aprovado à unanimidade.
3º Ponto: Aprovação das atas das reuniões 12ª e 13ª: Colocado em votação, dos
presentes, apenas o prof. Fábio Corrêa de Castro absteve-se, tendo sido aprovada por
todos. 4º Ponto: Eleição de membro para compor a Comissão de Pesquisa do DMAT
em substituição ao prof. José Miguel Malacarne: A Sra. Chefe continua à reunião
informando os membros da solicitação de desligamento do prof. José Miguel Malacarne
da Comissão de Pesquisa do DMAT. Aproveita a oportunidade para indicar o prof.

Leonardo Meireles Câmara e deixando aberto para outros membros também possam se
candidatar. Não houve nenhuma manifestação. A Sra. Chefe informa aos membros
presentes que o prof. Leonardo Meireles Câmara concordou com a indicação. Colocado
em votação todos aprovaram à unanimidade. 5º Ponto: Eleição de membro para
compor a CPAD-CCE em substituição à profª Regina Maria de Aquino: A Sra. Chefe
informa aos membros a solicitação da profª Regina Maria de Aquino para sair da CPADCCE, justificando aos presentes , as muitas atribuições inerentes ao cargo de Chefe de
Departamento e acúmulos de atividades. Aproveita a oportunidade para indicar o prof.
Fábio Corrêa de Castro deixando aberto para outros membros também possam se
candidatar. Não houve nenhuma manifestação. O prof. Fábio Corrêa de Castro aceita a
indicação. Neste momento, o prof. Fábio Corrêa Dutra pergunta se não existiria a
necessidade de se ter experiência para ocupar tal cargo e, quem são os demais
integrantes da comissão. A Sra. Chefe esclarece que são os professores Denise Assafrão,
do Departamento de Física e Geovane Lopes de Sena do Departamento de Química.
Informa também que a resolução não estipula nada e esse respeito, pede apenas o cargo
de Adjunto. Informa, também, que a Comissão fez um trabalho de sistematização da
avaliação bem detalhado e explicativo, faacilitando o trabalho de novos membros. O prof.
Fábio Corrêa de Castro neste instante pede a palavra para explicar que possui uma larga
experiência acadêmica; é professor há 10 (dez) anos em Instituições Federais,
participando de todos os tipos de comissões. Colocado em votação a indicação, foi
aprovado por todos com a abstenção do prof. Fábio Corrêa de Castro. 6º Ponto:
Proposta de uniformização de horários das disciplinas ofertadas pelo DMAT,
semestre impar: A Sra. Chefe abre a discussão. O prof. Fábio Júlio da Silva Valentim
sugere que as sextas feiras as 15hs sejam reservadas para Colóquio do PPGMAT. O prof.
Fábio Corrêa Dutra solicita que o documento seja enviado com urgência para o Centro
Tecnológico, enfatizando a impossibilidade de mudanças no horário, no futuro. Colocado
em votação, a proposta é aprovado à unanimidade. 7º Ponto: Diretrizes para atribuição
de carga horária de pesquisa no DMAT: A Sra. Chefe relembra da reunião anterior o
texto onde vários pontos foram discutidos na tentativa de criar diretrizes para orientar a
elaboração de projetos de pesquisa com a finalidade de obtenção de carga horária para
atividades de pesquisa, e as linhas de pesquisa que seriam atendidas. Lembra que o
colegiado não tomou decisão a respeito mas somente discutiu sobre os pontos
apresentados no texto. Foi lembrado a assembleia que os itens 5 e 7 do texto devem ser
discutidos e os membros precisam se manifestar a respeito. O prof. Ricardo Soares Leite
diz o item 4 refere-se a atribuição de carga horária e enfatiza que qualquer outro
documento é dispensável pois conflita com o já existente. Sugere que item 4 seja
unificado ao item 6 do documento. O prof. Fábio Corrêa Dutra discute sobre o conceito
de linha de pesquisa. Defende que o DMAT deve estimular a que todo professor fizesse
pesquisa tendo atribuição de carga horária, no mínimo, de 10 horas.. Continua dizendo
que temos professores no DMAT com muita qualidade para apresentar projetos de
pesquisa, voltado para a Matemática sem fugir do foco, não necessariamente só para o
PPGMAT. Cita os professores José Armínio Ferreira e Luiz Fernando Cassiani Camargo
que não publicam, apesar da qualidade de seus apontamentos. Reafirma que falta cultura
e estímulo à publicação. O prof. José Gilvan de Oliveira concorda com o prof. Fábio
Corrêa Dutra, porém informa que a UFES já tem estes projetos. Continua informando que
o PPGMAT não é um programa consolidado e está sob constante avaliação de órgãos
como a CAPES. Sabe que o DMAT apoia o PPGMAT porém o mesmo não tem a
produção científica no nível exigido. A profª Regina Maria de Aquino relembra o quanto
preza o PPGMAT e o quer funcionando a contento. Lembra que, no momento, o DMAT
não atribui carga horária de orientação feita pelos docentes do PPGMAT, como deveria
ser. Acredita que temos mecanismos para estimular e incentivar nossos docentes a
participarem da pesquisa favorecendo tanto o PPGMAT como o DMAT. O prof. Ricardo

Soares Leite em sua palavra defende que quem tem produção científica deveria participar
do programa de pós-graduação. O prof. Fábio Corrêa Dutra sugere que deve-se criar a
cultura de estudos e publicações no DMAT, podendo assim filtrar quem ou qual linha de
pesquisa irá integrar o PPGMAT. Completa dizendo que o documento é válido, porém,
deve ser ajustado para atender melhor ao DMAT. O prof. Ricardo Soares Leite sugere que
o presente documento seja unificado ao já existente das Normas para Atribuição de Carga
Horária para Pesquisa. O prof. Etereldes Gonçalves Junior lembra que o documento
deverá ser adequado as normas existentes na resolução e que tendo a aprovação deste
colegiado, a Comissão de Pesquisa não poderá ser contra. A Sra. Chefe solicita que seja
registrado em ata que o plenário concordou com os itens 1, 2, 3 e 5. Os itens serão
compatibilizados e incorporados às Normas de Atribuição de Carga Horária para
Pesquisa, cujo ajustes de redação serão feitos pela Comissão de Pesquisa. Sem mais
nenhuma manifestação por parte dos presentes a Sra. Chefe colocou o encaminhamento
em votação. Aprovada à unanimidade. 8º Ponto: Normas para afastamento de
docentes: A Sra. Chefe dando continuidade diz que o DMAT tem uma proposta, porém, a
mesma ainda não foi discutida. A resolução 31/2012 do CEPE estabelece os critérios de
afastamento, mas os Departamentos devem elaborar normas para afastamento dos
docentes neles lotados. Informa que alguns Departamentos fizeram o documento, porém,
foram muito genéricos e não estipularam nenhum critério detalhado ou específico, muitos
usaram apenas o critério de longevidade no cargo. Continua sugerindo que seja feito um
documento sucinto para ser entregue até 17/03/2013 e posteriormente faríamos um mais
criteriosamente elaborado com objetivos definidos para ordem de afastamento. Como o
colegiado não tem um critério único bem estabelecido para adotar, orienta-se a sra. Chefe
a reencaminhar a proposta de normas, uma antiga de 10/2011 e outra atual de 12/2012,
para nova leitura e futura apreciação deste colegiado. Não havendo mais o que tratar às
17 horas e 20 minutos a reunião foi encerrada e eu, Sandra Mara Adami, na qualidade de
secretária, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida e aprovada pela Sra.
Chefe do Departamento de Matemática profª Regina Maria de Aquino e demais membros
presentes. Vitória 30 de janeiro de 2013.

