ATA DA 7ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES, REALIZADA
EM 17 DE ABRIL DE 2013.
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Aos dezessete dias do mês de abril 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, Alancardek Pereira Araujo, Ana Claúdia Locateli, Antônio Luiz
Rosa Daniela Paula Demuner, Domingos Sávio Valério Silva, Etereldes
Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do Carmo, Fábio Corrêa de Castro,
Fábio Corrêa Dutra, Florêncio Ferreira Guimarães Filho, José Antônio da
Rocha Pinto, José Gilvan de Oliveira, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle
Wrobel, Luiz Fernando Cassiani Camargo,Luiz Pedro Orosz, Magda Soares
Xavier, Maico Felipe Silva Ribeiro, Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira, Milton
Edwin Cobo Cortez, Moacir Rosado Filho, Ricardo Soares Leite, Rosa Elvira
Quispe Ccoyllo - Professores. PAUTA: 1º Ponto: Informes; 2º Ponto:
Aprovação das Atas 3ª(20/01/2013), 4ª(27/02/2013) e 5ª (07/03/2013); 3º
Ponto: Normas de Afastamento; 4º Ponto: Aprovação de relatório de
encargos Administrativos e Acadêmicos 2012/2; 5º Ponto: Abertura de
edital interno para tutoria do PET-MATEMÁTICA; 6º Ponto: Avaliação do 2º
momento de estágio probatório: interessado: Fábio Júlio da Silva
Valentim; 7º Ponto: Avaliação do 2º momento de estágio probatório:
interessado: Thiago Filipe da Silva; 8º Ponto: Avaliação do 2º momento de
estágio probatório: interessado: Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira; 9º
Ponto: Aprovação do parecer da progressão funcional Adjunto III para
Adjunto IV: Interessado: Magda Soares Xavier; 10º Ponto: Aprovação do
parecer projeto de extensão: 2º Encontro Capixaba de Matemática.
Interessado: Ricardo Soares Leite; 11º Ponto: Aprovação do parecer
projeto de extensão: Ciclo de Seminários9º Ponto: Aprovação do parecer
da progressão funcional Adjunto III para Adjunto IV: Interessado: Magda
Soares Xavier de Matemática: Colóquio de Alunos: Interssado: Fábio Júlio
da Silva Valentim: 12º Ponto: Aprovação do parecer projeto de extensão:
2ª Semana do Pré-Calouro. Interessado: Júlia Schaetzle Wrobel e Fabiano
Petronetto do Carmo; 13º Ponto: Aprovação do parecer projeto de
extensão: Fundamentos da Matemática Elementar. Interessada: Júlia
Schaetzle Wrobel; 14º Ponto: Aprovação do parecer do projeto de
extensão: 8ª Semana do Calouro. Interessada: Júlia Schaetzle Wrobel; 15º
Ponto: Aprovação do relatório projeto Fundamentos da Matemática
Elementar. Interessada: Júlia Schaetzle Wrobel; 16º Aprovação do
relatório do projeto 8ª Semana do Calouro. Interessado: Julia Schaetzle
Wrobel; 17º Aprovação do relatório do projeto: 2ª Semana do Pré-Calouro:
Interessados: Julia Schaetzle Wrobel e Fabiano Petronetto do Carmo; 18º
Ponto: Atribuição de carga horária para o administrador da página do
DMAT. Interessado: Fábio Corrêa de Castro; 19º Ponto: Indicação de
membro para a Comissão de Recursos Humanos; 20º Ponto: Indicação de
membro para a Comissão de Extensão; 21º Ponto: Indicação de membro
para a Comissão de Pesquisa; 22º Ponto: Homologação do mandato
tampão do prof. Ademir Sartim como representante do DMAT no Colmat
até 28/08/2013. A Sra. Chefe inicia a reunião. 1º Ponto: Informes. 1) A chefia
enviou carta aos coordenadores de cursos do CT, em 15/03/2013, explicando a
situação da oferta de disciplina 2013/1 e as providências tomadas pelo DMAT
através desta chefia. 2) Enviei ao PROGEPAES solicitação de prorrogação de
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contrato dos professores Antonio Telau e Cristiane Tonetto para atender nossa
demanda de 2013/1. Na mesma data, 27/03/2013, enviei pedido de abertura de
concurso para professor substituto. 3) Os pedidos de solicitação de material
permanente para laboratórios e docentes foram enviados em 15/03/2013.
Enviamos, também, pedido de material para a secretaria do DMAT e sala de
reuniões. 4) A comissão de inscrição do concurso de ingresso para docente
efetivo homologou as inscrições de todos os 6 postulantes. 5) A PROGRAD
encaminhou cópia da Resolução CEPE 53/2012 que estabelece as normas de
funcionamento do Núcleo Docente Estruturante. 6) A verba do CCE destinada
do DMAT para compra de livros correspondeu a 28,375% do montante
recebido, num total de R$ 16.609,59. O prof. Matheus assumiu a representação
junto a Biblioteca Central a partir de 15/03/2013 e já participa das reuniões. 7)
O DMAT recebeu um datashow para uso de seus docentes. O LEA recebeu um
leptop e um datashow que ficará a disposição dos docentes, por enquanto, na
secretaria do DMAT. 8) Devido as mudanças de nosso calendário letivo, as
férias docentes tiverem que ter ajuste de datas. Peço atenção aos docentes
sobre isso. 9) Peço atenção ao calendário de Reposicionamento na Classe de
Associado pois estamos nos prazos de recursos. 10) Os seguintes professores
requereram licença de período; Etereldes Gonçalves, de 11 a 13 de Abril e
Fábio Júlio Valentim, 15 a 22 de Abril. 11) O calendário de pedidos de apoio a
PRPPG foi modificado.12) A Secretaria Administrativa do Gabinete do Reitor
mudou o horário de atendimento ( 8-12h e 13-17h). 13) Prof. Domingos
justificou seu atraso para atender a reunião na ProGrad. 14) A funcionaria do
DMAT sra. Soraya postergou o requerimento de sua aposentadoria. A chefia
aguardará o retorno do prof. Armando para decidirmos como encaminhar a
questão. 15) Esta chefia reitera aos colegas docentes o envio da ficha de
qualificação funcional já pedida pelo correio pela secretaria do DMAT. 16) No
início do próximo semestre enviaremos anúncio de apresentação de
candidaturas a vice-chefia do DMAT, quando todos serão bem-vindos para
apresentar sua proposta de trabalho. 17) O prof. Ricardo Soares Leite informa
acontecerá o 2º Encontro Capixaba de Matemática. Todas as informações
encontram-se no site do PPGMAT. 18) O prof. Florêncio Ferreira Guimarães
Filho comunica o segundo ano do PROFMAT. O programa já teve 09 (nove)
defesas de dissertação. 19) A profª Julia Schaetzle Wrobel informa que enviou
ofício ao DAE/PROGRAD pedindo seu desligamento do PET, solicitando
abertura de edital. Ficará até 16/05/2013. A Sra. Chefe coloca para a
assembleia a aprovação da pauta solicitando a inclusão do 23º Ponto:
Aprovação do parecer projeto de extensão: Jornal Leibnews. Interessado:
Julia Schaetzle Wrobel, para ser votado após o 16 º ponto, para a reunião.
Neste momento alguns membros presentes questionaram sobre as ATAS
3ª(20/01/2013) e 4ª(27/02/2013) . Colocado em votação por unanimidade a
pauta foi aprovada com a retirada de pauta a aprovação das atas acima
mencionadas. 2º Ponto: Aprovação das Atas 3ª(20/01/2013), 4ª(27/02/2013)
e 5ª (07/03/2013). Dando continuidade a Sra. Chefe colocou em votação a
aprovação da 5ª ata (07/03/2013). Aprovada a unanimidade. 3º Ponto: Normas
de Afastamento. A Sra. Chefe abre para a assembleia a discussão sobre a
proposta de normas de afastamento, previamente enviada a todos pelo correio
eletrônico. A profª Magda Soares Xavier após diversos questionamentos pede a
retirada de pauta do 3º ponto. Colocado em votação tivemos 09 (nove) votos a
favor e 12 (doze) votos contra. O ponto continua em pauta. O prof. Ricardo
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Soares Leite em sua fala, após argumentações pede a supressão do artigo que
restringe o pedido de novos afastamentos constante da proposta inicial.
Colocado em votação foram 12 (doze) votos a favor, 07 (sete) votos contra e 02
(duas) abstenções. Após diversas manifestações, onde foi solicitado um
aprimoramento na redação, bem como, acréscimo de adendos e ajustes, com
compromisso de revisão até o fim de 2013, foi colocado em votação. Foram 16
(dezesseis) votos a favor, 03 (três) votos contra e 02 (duas) abstenções. A nova
redação com as devidas alterações sugeridas e aprovadas será feita pelo prof.
Fabiano Petronetto do Carmo e será anexada no fim desta. 4º Ponto:
Aprovação de relatório de encargos Administrativos e Acadêmicos
2012/2. Continuando a reunião a Sra. Chefe coloca para a assembleia a
aprovação dos encargos 2012/2. Colocado em votação foram 23 (vinte e três)
votos a favor e 01 (uma) abstenção. 5º Ponto: Abertura de edital interno para
tutoria do PET-MATEMÁTICA. A Sra. Chefe coloca o ponto em discussão.
Após manifestações pelos membros presentes coloca o ponto em votação.
Todos os presentes foram contrários a abertura do edital, porém, solicitaram a
inclusão na discussão de indicação de nomes dentro do DMAT para a tutoria do
PET. A Sra. Chefe informa que em conversa com o prof. Milton Edwin Cobo
Cortez se mostrou favorável. Em sua fala o prof. Milton Edwin Cobo Cortez
ressalta que gostaria de conversar com a atual tutora profª Julia Schaetzle
Wrobel para se interar das atividades e funcionamento do PET. Também foi
indicado o nome da profª Rosa Elvira Quispe Ccoyllo pela atual tutora e o nome
do prof. Ricardo Soares Leite indicado pelo prof. Fabiano Petronetto do Carmo.
A discussão foi encerrada para voltar na próxima reunião para ser definida uma
indicação de nome pela assembleia.6º Ponto: Avaliação do 2º momento de
estágio probatório: interessado: Fábio Júlio da Silva Valentim; A Sra.
Chefe solicitou que o membro da comissão de recursos humanos profª. Rosa
Elvira Quispe Ccoyllo fizesse a leitura do parecer favorável, elaborado pela
comissão da avaliação do 2º momento do estágio probatório do prof. Fábio
Júlio da Silva Valentim. Colocado em votação, aprovado a unanimidade. 7º
Ponto: Avaliação do 2º momento de estágio probatório: interessado:
Thiago Filipe da Silva. A Sra. Chefe solicitou que o membro da comissão de
recursos humanos profª. Rosa Elvira Quispe Ccoyllo fizesse a leitura do
parecer favorável, elaborado pela comissão da avaliação do 2º momento do
estágio probatório do prof. Thiago Filipe da Silva. Colocado em votação,
aprovado a unanimidade. 8º Ponto: Avaliação do 2º momento de estágio
probatório: interessado: Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira; A Sra. Chefe
solicitou que o membro da comissão de recursos humanos profª. Rosa Elvira
Quispe Ccoyllo fizesse a leitura do parecer favorável, elaborado pela comissão
da avaliação do 2º momento do estágio probatório do prof. Fábio Júlio da Silva
Valentim. Colocado em votação, aprovado a unanimidade. 9º Ponto:
Aprovação do parecer da progressão funcional Adjunto III para Adjunto IV:
Interessado: Magda Soares Xavier; A Sra. Chefe solicitou que o membro da
comissão de recursos humanos profª. Rosa Elvira Quispe Ccoyllo fizesse a
leitura do parecer favorável, elaborado pela comissão a progressão funcional
de Adjunto III para Adjunto IV da profª Magda Soares Xavier. Colocado em
votação, aprovado a unanimidade. 10º Ponto: Aprovação do parecer projeto
de extensão: 2º Encontro Capixaba de Matemática. Interessado: Ricardo
Soares Leite; A Sra. Chefe solicitou que o membro da comissão de extensão
prof. Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do parecer favorável,
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elaborado pela comissão ao projeto de extensão. Colocado em votação,
aprovado a unanimidade. 11º Ponto: Aprovação do parecer projeto de
extensão: Ciclo de Seminários: Colóquio de Alunos: Interessado: Fábio
Júlio da Silva Valentim. A Sra. Chefe solicitou que o membro da comissão de
extensão prof. Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do parecer favorável,
elaborado pela comissão ao projeto de extensão. Colocado em votação,
aprovado a unanimidade. 12º Ponto: Aprovação do parecer projeto de
extensão: 2ª Semana do Pré-Calouro. Interessado: Júlia Schaetzle Wrobel
e Fabiano Petronetto do Carmo; A Sra. Chefe solicitou que o membro da
comissão de extensão prof. Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do
parecer favorável, elaborado pela comissão ao projeto de extensão. Colocado
em votação, aprovado a unanimidade. 13º Ponto: Aprovação do parecer
projeto de extensão: Fundamentos da Matemática Elementar. Interessada:
Júlia Schaetzle Wrobel. A Sra. Chefe solicitou que o membro da comissão
de extensão prof. Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do parecer
favorável, elaborado pela comissão ao projeto de extensão. Colocado em
votação, aprovado a unanimidade. 14º Ponto: Aprovação do parecer do
projeto de extensão: 8ª Semana do Calouro. Interessada: Júlia Schaetzle
Wrobel; A Sra. Chefe solicitou que o membro da comissão de extensão prof.
Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do parecer favorável, elaborado pela
comissão ao projeto de extensão. Colocado em votação, aprovado a
unanimidade. 15º Ponto: Aprovação do relatório projeto Fundamentos da
Matemática Elementar. Interessada: Júlia Schaetzle Wrobel; A Sra. Chefe
solicitou que o membro da comissão de extensão prof. Alancardek Pereira
Araujo fizesse a leitura do parecer favorável, elaborado pela comissão ao
projeto de extensão. Colocado em votação, aprovado a unanimidade 16º
Ponto: Aprovação do relatório do projeto 8ª Semana do Calouro.
Interessado: Julia Schaetzle Wrobel; A Sra. Chefe solicitou que o membro da
comissão de extensão prof. Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do
parecer favorável, elaborado pela comissão ao projeto de extensão. Colocado
em votação, aprovado a unanimidade. 17º Ponto: Aprovação do relatório do
projeto: 2ª Semana do Pré-Calouro: Interessados: : Julia Schaetzle Wrobel
e Fabiano Petronetto do Carmo; A Sra. Chefe solicitou que o membro da
comissão de extensão prof. Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do
parecer favorável, elaborado pela comissão ao projeto de extensão. Colocado
em votação, aprovado a unanimidade 23º Ponto: Aprovação do parecer
projeto de extensão: Jornal Leibnews. Interessado: Julia Schaetzle
Wrobel. A Sra. Chefe solicitou que o membro da comissão de extensão prof.
Alancardek Pereira Araujo fizesse a leitura do parecer favorável, elaborado pela
comissão ao projeto de extensão. Colocado em votação, aprovado a
unanimidade. Aproximando-se o fim do teto ficam os demais pontos da pauta
para serem discutidos na próxima reunião. Não havendo mais o que tratar às
18 horas 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 17 de abril de 2013.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
NORMAS PARA AFASTAMENTO DE DOCENTES PARA DOUTORADO
E PÓS-DOUTORADO.
Fixa normas para a ordem de afastamento de
docentes do Departamento de Matemática do
Centro de Ciências Exatas da
Universidade Federal do Espírito Santo.
O DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA do Centro de Ciências Exatas da
Universidade
Federal do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o Artigo 22 da Resolução do CEPE nº 31/2012 que
determina que os
departamentos devam elaborar normas, com critérios objetivos para a
determinação da
ordem de afastamento dos docentes para aperfeiçoamento,
ESTABELECE:
Art. 1º A determinação da ordem de afastamento do pessoal docente do
Departamento de
Matemática do Centro de Ciências Exatas da Universidade Federal do Espírito
Santo para
aperfeiçoamento em instituições nacionais, ou estrangeiras, em nível de pósgraduação
de natureza presencial relacionado com sua atividade de magistério obedecerá
aos
critérios de que trata o presente documento.
Art. 2º O pedido de afastamento do docente deverá ser encaminhado à
Secretaria do
Departamento de Matemática, até 30 dias após início do semestre
imediatamente anterior
ao semestre pretendido para afastamento.
Art. 3º A distribuição preferencial de afastamento garantirá pelo menos 1 vaga
para cada
classe: licença capacitação, doutorado e pós-doutorado.
Art. 4º A Comissão de Pesquisa do DMAT estabelecerá uma lista dos docentes
interessados em gozar de afastamento para doutorado.
§1º O afastamento de docentes para doutorado obedecerá a seguinte ordem
de
prioridades:
1. Docente regularmente matriculado em programa de doutorado recomendado
pela
CAPES com créditos concluídos e tese em fase de execução, situação
atestada
por escrito pelo seu orientador.
2. Docente regularmente matriculado em programa de doutorado recomendado
pela
CAPES que tenha obtido maior percentual de créditos para integralização.
3. Docente que ainda não tenha sido contemplado com afastamento para
doutorado.
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4. Docente com maior pontuação na avaliação de produção acadêmica
considerada a
tabela de Produção Acadêmica e Científica (em anexo) normalizada pelo
tempo de
conclusão do mestrado.
Art. 5º A Comissão de Pesquisa do DMAT estabelecerá uma lista dos docentes
interessados em gozar de afastamento para pós-doutorado.
§1º O afastamento de docentes para pós-doutorado obedecerá a seguinte
ordem de
prioridades:
1. Grupo 1 (maior prioridade)
• docente membro do PPGMAT nos últimos 2 anos;
• docente que já obteve apoio financeiro de agência de fomento para o projeto
de
pós-doutorado;
• docente que solicitou nas últimas 2 listas e ainda não foi contemplado com
afastamento para pós-doutorado.
2. Grupo 2
• docente membro do PPGMAT;
• docente recém-doutor;
• docente que nunca solicitou afastamento para pós-doutorado.
3. Grupo 3 (menor prioridade)
• demais docentes.
§2º A classificação da lista dos docentes interessados em gozar de
afastamento para pósdoutorado,
dentro de cada grupo, será dada pelo total de pontos, em ordem decrescente,
nos itens de produção científica, relativo ao período de 5 anos imediatamente
anterior a
elaboração da lista, de acordo com a tabela anexada.
§3º Na lista de afastamento, os docentes do Grupo 1 serão colocados a frente
dos
docentes do Grupo 2 e os docentes do Grupo 2 serão colocados a frente dos
docentes do
Grupo 3.
§4º O docente poderá solicitar imediata inclusão na lista atual, sendo o seu
pedido
posicionado no final da mesma.
Art. 6º A lista que se refere o artigo 5º deverá ser atualizada anualmente.
§1º O docente que não gozar do afastamento atribuído sem apresentar
justificativa será
posicionado após os demais docentes na nova lista de afastamento.
Art. 7º Só será permitido um novo afastamento para realização de outro pósdoutorado
ao docente cuja linha de pesquisa se enquadra no PPGMAT que permanecer
como
membro do Programa de Pós-Graduação em Matemática, por pelo menos 2
anos, no
período de intersídio entre o afastamente e a nova solicitação.
Art. 8º Os casos omissos serão julgados pela Câmara Departamental do
Departamento

de Matemática.
Anexo
Tabela de pontuação de produção acadêmica e científica
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Livros, capítulos de livros e periódicos especializados Pontos
Publicação de livro didático, cultural, técnico 30
Capítulo de livro 15
Prefácio de livro 5
Tradução de livro didático, cultural ou técnico 15
Artigo em periódico indexado internacional padrão CAPES 30
Artigo em periódico nacional padrão CAPES 25
Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 12
Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 8
Trabalhos completos publicados em eventos regionais 4
Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 6
Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 4
Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 2
Resenha em periódico 6
Artigo em periódico nacional 13
Artigo em periódico internacional 15
Artigo de caráter técnico/ divulgativo 4
2
4
6
Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação
local
Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação
nacional
Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação
internacional
Participação e trabalhos publicados em eventos Pontos
Editoria geral de periódicos internacionais 20
Editoria geral em periódicos nacionais 15
Editoria de livro didático, cultural, técnico 15
Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 2
Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 1
Apresentação de trabalho em evento internacional 20
Apresentação de trabalho em evento nacional 10
Apresentação de trabalho em evento regional 5
20
16
6
8
6
4
Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais
internacionais
Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais
nacionais
Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais
regionais
Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou
artísticos culturais internacionais
Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou
artísticos culturais nacionais
Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou
artísticos culturais regionais
Pontos
5
3
3

365

370

375

380

385

390

395

400

405

1
Projetos de pesquisa com captação de recursos e projetos
de ensino
Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos
externos à UFES
Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos
da UFES
Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos
externos à UFES
Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos
da UFES
5
3
4
2
3
Teses/dissertações/monografias orientadas Pontos
Tese de doutorado de discente orientado, defendida e aprovada
no ano
Tese de doutorado de discente co-orientado, defendida e
aprovada no ano
Dissertação de mestrado de discente orientado, defendida e
aprovada no ano
Dissertação de mestrado de discente co-orientado, defendida e
aprovada no ano
Trabalho final de especialização de discente orientado,defendido
e aprovada/ano (cursos de especialização não pagos)
Participação em bancas Pontos
5
5
Participação em banca examinadora de Tese de Doutorado 5
5
3
Participação em banca examinadora de concurso público para
Professor Titular ou Livre Docência
Participação em banca examinadora de concurso público p/
Professor Adjunto, Assistente ou Auxiliar
Participação em banca examinadora de Tese ou Dissertação de
Mestrado
Membro de comissão examinadora de seleção de alunos de pósgraduação,
de concurso público para professor substituto, de
ensino médio e técnico, e de exame de qualificação para
mestrado e doutorado
Tipo de orientação Pontos por mês
IC, IT, DTI, PET (25) (por aluno/mês) 0.3

