ATA DA 6ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES,
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2013. Aos treze dias do mês de março do ano de
dois mil e treze, às 15 horas e 15 minutos, reuniu-se o Departamento de Matemática do
CCE/UFES, com a presença dos seguintes membros: Regina Maria de Aquino – Chefe do
Departamento, Ademir Sartim, Ana Claúdia Locateli, Antônio Luiz Rosa, Daniela Paula
Demuner, Etereldes Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do Carmo, Florêncio Ferreira
Guimarães Filho, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle Wrobel, Luiz Fernando
Cassiani Camargo, Luiz Pedro Orosz, Magda Soares Xavier, Maico Felipe Silva Ribeiro,
Moacir Rosado Filho, Ricardo Soares Leite, Rosa Elvira Quispe Ccoyllo e Thiago Filipe
da Silva - Professores. PAUTA: 1º Ponto:Informes; 2º Ponto: Aprovação das Atas 1ª
(30/01/2013), 2ª (06/02/2013) e 5ª (07/03/2013); 3º Ponto: Normas de Afastamento;4º
Ponto: Indicação de Membro para Comissão de RH; 5º Ponto: Indicação de Membro
para Comissão de Extensão; 6º Ponto: Mandato tampão de Representante no
COLMAT; 7º Ponto: Aprovação do Relatório de Encargos Acadêmicos DMAT 2012/2;
8º Ponto: Atribuição de carga horária para função Administrador da página DMAT; 9º
Ponto: Abertura de edital para Tutoria PET-MAT. Inicia a reunião. 1º Ponto: Informes.
1) A Sra. Norma Sueli Laurentino foi disponibilizada pela direção do CCE, para prestar
serviços de atendimento, em nossa secretaria, das 12 às 18h. 2) O contrato dos
professores substitutos, Cristiane Pescador Toneto e Antônio Carlos Telau, se encerram
em 07/05/2013. Sendo assim, o ajuste da carga horária dos professores Maico Felipe
Silva Ribeiro, Thiago Filipe da Silva e Antônio Luiz Rosa, só poderá ser realizado após a
confirmação da renovação de contrato destes substitutos ou da contratação de outros. 3)
A Chefia do DMAT convoca os interessados em participar da comissão de estudos de
viabilidade de apresentação de projeto para Licenciatura EAD-Matemática, para uma
reunião preliminar no dia 20/03/2013 às 15:30 horas, quando será apresentada toda a
documentação coletada junto ao NEAD e outras informações. 4) A planilha de pedidos de
material permanente foi integralizada (ver anexo). 5) O prof. Fábio Corrêa de Castro já
terminou a primeira fase da montagem de nossa página. 6) Estão suspensas as reuniões
ordinárias programadas para os dias 27/03/2013 e 10/04/2013. As novas datas de
reuniões são: 03/04/2013 e 17/04/2013. 7) A Chefia recebeu o relatório de telefonia do
mês de fevereiro de 2013. 8) A PROAD avisa que não serão fornecidos galões de água
para realização de eventos. 9) A chefia encaminhou a indicação da profª Ana Cláudia
Locateli para compor Comissão Especial à pedido do Reitor. 10) A chefia avisa que
ocorreram pequenos ajustes de horários para as disciplinas oferecidas ao curso de
Ciências Contábeis que conflitavam com as do curso de Estatística 11) Avisa o
recebimento da portaria de nomeação do prof. Florêncio Ferreira Guimarães Filho como
Coordenador do PROFMAT Stricto Sensu. 12) A diretora da Biblioteca Central solicitou
destinação de verba para compra de livros no CCE num total de R$ 58,536,00 até
22/03/2013. O diretor do CCE convocou uma reunião com as chefias dos departamentos
para 14/03/2013. A Chefia do DMAT já requereu aos professores Fábio Júlio da Silva
Valentim e Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira a lista de livros. 13) Temos o primeiro
candidato inscrito para o concurso de professor efetivo. 14) O prof. Ademir Sartim informa
sobre o Vestibular 2013. Houve sobra de vagas no ingresso pelo vestibular ao curso de
Matemática, cuja relação candidato/vaga foi de 5/1, fato inédito no país. Avisa que em
São Mateus o curso de Matemática Industrial teve um candidato aprovado, e que o
ingresso ocorrerá no meio do ano. A pontuação dos candidatos para os cursos das
Engenharias varia entre o primeiro e o último lugar, e esse com apenas 10 pontos.
Sobraram vagas para o curso de Ciência da Computação. Acredita ser necessária uma
reflexão sobre a situação das engenharias, pois foram aprovados candidatos com
pontuação variando entre 10 e 15 pontos. 15) O prof. Etereldes Gonçalves Junior informa
sobre o CEPE. Foi discutido a baixa demanda de candidatos em alguns cursos. Foi
aprovada uma resolução para regulamentação de projetos de ensino; esta será enviada

via correio eletrônico aos DMAT, assim que disponível. Após todos os informes serem
passados a Sra. Chefe pede a inclusão dos seguintes pontos na pauta: Pareceres da
Comissão de RH sobre a Progressão da profª Magda Soares Xavier e a Avaliação do 2º
momento do estágio probatório do prof. Matheus Brisochi Kenkenhoff Vieira. Pareceres de
projetos de extensão apreciados pela Comissão de Extensão. Homologação da
banca do concurso para docente efetivo. A profª Julia Schaetzle Wrobel informa que o
procedimento para substituição da tutoria do PET-MAT encontra-se atrasado. O prof.
Fábio Corrêa Dutra solicita trocar a palavra tampão para eleição, no 6º ponto. Colocado
em votação a inclusão dos pontos aprovado a unanimidade. 2º Ponto: Aprovação das
Atas 1ª (30/01/2013), 2ª (06/02/2013) e 5ª (07/03/2013). Colocado em discussão, a profª
Magda Soares Xavier questionou o não recebimento da 5ª ata. Esta foi retirada de pauta e
aprovaram a unanimidade a 1ª e 2ª atas. 3º Ponto: Normas de Afastamento. Abriu-se a
discussão baseada no material enviado pela chefia que continha a proposta antiga, na
nova proposta e o último arquivo enviado por correio eletrônico, com sugestões e novas
ideias. Encaminhado pela Sra. Chefe os artigos que estabelecem a ordem de prioridades
para afastamento para Doutorado e o prazo para encaminhamento dos pedidos de
afastamento, 30 (trinta) dias após o início do semestre imediatamente anterior ao pedido
de afastamento. Colocado em votação, foram aprovados a unanimidade. Em seguida, os
presentes externaram suas opiniões sobre quais critérios acreditavam ser os mais
adequados. A profª Magda Soares Xavier opinou que a idade não deveria ser um critério
de prioridade para afastamento e que outros critérios seriam mais relevantes, como por
exemplo o pelo título de mestre mais recente ou a produtividade acadêmica. O prof.
Leonardo Meireles Câmara opina sobre a pontuação do currículo, o prof. Fábio Corrêa
Dutra pontua a análise da melhor proposta e concorda com a profª Magda Soares Xavier.
A profª Julia Schaetzle Wrobel questiona como seria feita a escolha caso haja mais de um
postulante. O prof. Antônio Luiz Rosa em sua fala diz que o docente mais jovem não
deve ser o determinante, porém, quem tiver produção acadêmica, até como incentivo. O
prof. Leonardo Meireles Câmara concorda com a sugestão. O prof. Milton Edwin Cobo
Cortez em sua fala argumenta que estamos complicando uma situação que pode ser
simplificada e resolvida pela assembleia quando o fato ocorrer. O prof. Fábio Júlio da
Silva Valentim reforça que o prazo de saída não é renovável para o mesmo projeto. O
prof. Thiago Filipe da Silva solicitou estabelecer quotas para doutorado e pós-doutorado
em 50% (cinquenta por cento) para cada classe. O prof. Fabiano Petronetto do Carmo
cita o art. 3º e defende a aprovação de distribuição mínima: 1 para capacitação, 1 para
doutorado e 1 para pós-doutorado; ainda, argumenta que caso não haja solicitação para
uma das categorias, pode-se passar a vaga para outra classe, estabelecendo a garantia
de distribuição preferencial justa. Colocado em votação a proposta do prof. Fabiano
Petronetto do Carmo foi aprovada a unanimidade. Continuando a tratar da ordem de
prioridade para afastamento para doutorado. Apresentada a proposta para o item 2:
Docente que tenha obtido maior percentual de créditos no mesmo programa para
integralização no programa de doutorado aprovado pela CAPES. Colocado em votação,
aprovado a unanimidade. O Item 3 foi aprovado a unanimidade. No item 4, a seguinte
proposta foi sugerida pelo prof. Leonardo Meireles Câmara: Fazer avaliação da produção
acadêmica considerada a pontuação obtida na tabela anexa do texto dividida pelo tempo
de conclusão do mestrado. Colocado em votação aprovado a unanimidade. O item 5 foi
retirado em votação com 3 abstenções e o seguinte resultado: favoráveis a manutenção
do critério de desempate pela idade: 09 votos; favoráveis a retirada do critério de idade:
10 votos. Iniciou-se a discussão do 5º artigo: Prioridades para lista de afastamento pósdoutorado: 1º bolsistas com apoio financeiro, 2º docentes do PPGMAT, 3º docentes que
solicitaram afastamento para pós-doutorado e ainda não foram nos últimos cinco anos, 4º
demais docentes. Colocado em votação 01 voto contrário e 01 abstenção. A prof. Magda
Soares Xavier se pronuncia dizendo que a classificação fica sem sentido levando-se em

conta a lista de prioridades. Pede para colocar a tabela como primeiro item de prioridade.
Aproximando-se o fim do teto, a discussão é suspensa assim como os demais pontos da
pauta, e deve ser retomada na próxima reunião. Ás 17 horas e 55 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 pelo Senhora Chefe do Departamento de
Matemática – Professora Regina Maria de Aquino – e pelos demais membros presentes.
Vitória, 13 de março de 2013.

