ATA DA 9ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES, REALIZADA
EM 05 DE JUNHO DE 2013.
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Aos cinco dias do mês de junho 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, Antônio Luiz Rosa Daniela Paula
Demuner, Domingos Sávio Valério Silva, Elias Marion Guio, Etereldes
Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do Carmo, Fábio Corrêa de Castro,
Fábio Júlio da Silva Valentim, Florêncio Ferreira Guimarães Filho, José Armínio
Ferreira, José Gilvan de Oliveira, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle
Wrobel, Leonardo Meireles Câmara, Luiz Pedro Orosz, Magda Soares Xavier,
Maico Felipe Silva Ribeiro, Magno Branco Alves, Milton Edwin Cobo Cortez,
Moacir Rosado Filho, Ricardo Soares Leite,Rosa Elvira Quispe Ccoyllo, Thiago
Filipe da Silva - Professores. PAUTA: 1º Ponto: Leitura dos Informes; 2º
Ponto: Aprovação das Atas 03, 04, 06, e 08; 3º Ponto: Apresentação do
relatório de atividades do PET-MAT no período da tutoria coordenada pela
profª Julia Wrobel e discussão de propostas de trabalho para a nova
tutora profª Rosa Ccoyllo; 4º Ponto: Indicação de membro para compor a
comissão de extensão; 5º Ponto: Indicação de membro para compor a
comissão de recursos humanos; 6º Ponto: Indicação de membro para
compor a comissão de pesquisa; 7º Ponto: Atribuição de carga horária
para a função de adm. Página DMAT; 8º Ponto: Revisão de atribuição de
carga horária para os coordenadores do projeto “Colóquio de Alunos,
(incluir parecer dado pela comissão de extensão); 9º Ponto: Atribuição de
carga horária para a comissão de ofertas; 10º Ponto: Aprovação de
mandato-tampão do prof. Ademir Sartim como representante do DMAT no
COLMAT de 29/08/2013; 11º Ponto: Indicação de membros para compor o
Núcleo Docente Estruturante do DMAT (res. 53/2012 CEPE) e atribuição de
carga horária; 12º Ponto: Apreciação do relatório de atividades da chefia
no semestre 2012/2; 13º Ponto: Apreciação do parecer da comissão de
ofertas sobre o pedido do Colegiado EAD-Física para atribuição de
encargos didáticos do DMAT em sua reoferta. A Sra Chefe inicia-se a
reunião. 1º Ponto: Leitura dos Informes: 1) A agenda acadêmica do DMAT
foi enviada pelo correio eletrônico. 2) A Chefia encaminha para a reunião de
28/08/2013, a inclusão do item Indicação de membros para representação do
DMAT junto aos colegiados de curso. 3) Os docentes interessados em fazer
parte da lista de prioridades para afastamento podem encaminhar a tabela de
pontuação com o Lattes e/ou demais documentos comprobatórios até o final da
9ª reunião do dia 05/06/2013. 4) As normas de afastamento do DMAT foram
aprovadas em reunião 003/2013 do Conselho Departamental realizada em
22/04/2013. 5) Foi homologado pelo Conselho Departamental na reunião
004/2013, o concurso de professor efetivo do DMAT. 6) Foi encaminhado a
Direção do CCE pedido de cadeiras para a secretaria, sala de reuniões e sala
de professores. 7) Foi aprovada a constituição de uma comissão formada por
chefes de departamento e coordenadores de curso para implantar a
uniformização de códigos e ementas iniciada em 2010 e propor outras
uniformizações. As propostas serão aprovadas em reunião futura do Conselho
Departamental. 8) O prof. Fábio Júlio da Silva Valentim gozou de concessão de
período entre 23 e 25/05/2013 para apresentação de palestra no
IMECC/UNICAMP. 9) Recebemos o memorando circular 26/2013 que
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encaminha projeto de resolução que visa regulamentar a abreviação da
duração dos cursos de graduação da UFES. 10) O diretor em exercício prof.
Milton Koiti Morigaki encaminhou aos departamentos a orientação do
PROGEPAES sobre atividade remunerada aos docentes submetidos ao regime
DE, em vista da nova legislação 12.772/2012 que estabeleceu o Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal. 11) O prof. Fábio Dutra foi indicado
coordenador da equipe de Álgebra Linear e encaminhou o plano de ensino
deste período. 12) Recebemos o relatório de telefonia do mês de abril de 2013.
13) A chefia convida a todos para uma reunião administrativa no dia 12/06/2013
para discussão dos estudos de viabilidade e elaboração de projeto para
licenciatura EAD-Matemática. 14) As pautas finais das disciplinas ministradas
pelo prof. Joccitiel Dias da Silva estão disponíveis. 15) O relatório de encargos
2012/2 foi aprovado na reunião do Conselho do CCE. 16) Foi enviado a
Prograd o documento pedindo verificação e providências sobre o aumento de
vagas no curso de Oceanografia. 17) O processo de seleção de tutoria PET foi
realizado e a profª Rosa Elvira Quispe Ccoyllo foi selecionada como a nova
tutora do PET-Matemática. 18) O prof. Domingos Sávio Valério Silva informou
que 18 alunos do curso de Matemática colaram grau em 2012/2. Estamos
tendo acréscimos em relação aos outro períodos.19) O prof. José Gilvan de
Oliveira comunica a defesa da dissertação do aluno do mestrado Alcebíades
Dal Coll Junior, ocorrida no dia 10/05/2013 com o título “ Métodos de Projeções
Multidimensionais”, tendo como orientador o prof. Fabiano Petronetto do
Carmo. 20) O prof. Valdemar do curso de Quimica informa que em breve será
lançado o edita da FAPES com 70 bolsas. 21) O prof. Fabiano Petronetto do
Carmo informa que acontecerá o 2º Encontro Capixaba de Matemática, no
período de 19 à 21 de junho de 2013. A adesão do DMAT está muito baixa.
Solicita a colaboração dos professores que liberem os alunos de suas aulas
para que possam participar das palestras e oficinas. 22) A profª Júlia Schaetzle
solicita que fique registrado em pauta que a não liberação da turma alternativa
previamente autorizada para as disciplinas de Cálculo I e Álgebra Linear do
Centro Tecnológico, na primeira etapa de matrícula, provoca transtorno para os
alunos que mesmo não conseguindo a vaga começam a estudar com um
determinado professor e pode acontecer de não conseguir vaga com este
mesmo professor na segunda etapa. Solicita uma reflexão para esta questão.
2º Ponto: Aprovação das Atas 03, 04, 06, 07 e 08. Colocado para a
assembleia à aprovação das atas acima mencionadas as mesmas foram
aprovadas a unanimidade com pequenos ajustes a serem feitas nas ata 03 e
06. 3º Ponto: Apresentação do relatório de atividades do PET-MAT no
período da tutoria coordenada pela profª Julia Wrobel e discussão de
propostas de trabalho para a nova tutora profª Rosa Ccoyllo. Dando
prosseguimento a Sra. Chefe solicita a profª Júlia Schaezle Wrobel que faça
para a assembleia um relato das atividades do PET-MAT (2009-2012),
enquanto tutora, atendendo assim, uma reivindicação antiga para que fosse
conhecido e explanado o trabalho do PET-MAT. A professora fez a leitura das
atividades realizadas no período, enfatizando a colaboração que obteve de
alguns colegas na concretização dos mesmos, deixando impressionados os
presentes pela quantidade e qualidade das atividades realizadas. Informou
também que os relatórios foram enviados anualmente ao Colegiado do curso
de Matemática e ao Comitê Local de Acompanhamento, obtendo aprovação de
ambos, e ao DMAT para ciência. Neste instante o prof. Domingos Sávio Valério
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Silva em sua fala afirma que a professora fez um excelente trabalho junto ao
PET-MAT, desenvolvendo atividades com os alunos obtendo aprovação com
louvor. Ao final foi parabenizada pela Chefe do DMAT pelo trabalho realizado.
A Sra. Chefe solicita a nova tutora, profª Rosa Elvira Quispe Ccoyllo que faça
constantes chamadas aos docentes do DMAT para obter colaboração. As
propostas da nova tutora já foram apresentadas e aprovadas pela banca de
seleção de tutores do PET-Matemática, não havendo assim, sentido em discutilas nesse momento em departamento. 4º Ponto: Indicação de membro para
compor a comissão de extensão. A Sra. Chefe coloca para a assembleia o
pedido do profº Alancardek Pereira Araujo para que seja substituído na
comissão de extensão. Informa que encontra-se aberta a manifestação de
quem queira participar. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos
presentes, coloca o nome do Profº Thiago Filipe da Silva, ficando assim a nova
composição da comissão de extensão: Professores Regina Maria de Aquino,
Moacir Rosado Filho e Thiago Filipe da Silva. Colocado em votação, aprovado
a unanimidade. 5º Ponto: Indicação de membro para compor a comissão
de recursos humanos. Dando prosseguimento coloca para a assembleia que
os presentes manifestem-se para
comporem a comissão de RH em
substituição ao profº Elias Marion Guio que solicitou sua saída. Informa que
encontra-se aberta a manifestação de quem queira participar. Não havendo
nenhuma manifestação por parte dos presentes, coloca o nome do Profº Maico
Felipe Silva Ribeiro, ficando assim a nova composição da comissão de
Recursos Humanos: Professores Luiz Pedro Orosz, Rosa Elvira Quispe Ccoyllo
e Maico Felipe Silva Ribeiro e Regina Maria de Aquino como suplente.
Colocado em votação, aprovado a unanimidade. 6º Ponto: Indicação de
membro para compor a comissão de pesquisa. A Sra. Chefe informa a
necessidade de compor a comissão de pesquisa, abrindo para a assembleia
que intenções sejam minifestadas. Não havendo nenhuma colocando o nome
do profº Fábio Júlio da Silva Valentim. O mesmo pede a palavra e recusa a
indicação informando aos presentes que encontra-se com uma carga muito
grande de trabalho não tendo condições de assumir mais esse. Pede que o
ponto seja retirado de pauta para que outra pessoa tenha a oportunidade de se
candidatar e assumir a tarefa em uma próxima reunião. Colocado em votação
aprovado a unanimidade. 7º Ponto: Atribuição de carga horária para o profº
Fábio Corrêa de Castro na função de Adm. Página DMAT. A Sra. Chefe
sugere aos presentes a atribuição de 03(três) horas para o professor
responsável pela administração da página do DMAT. Colocado em votação
aprovado a unanimidade. 8º Ponto: Revisão de atribuição de carga horária
para os coordenadores do projeto “Colóquio de Alunos”, (incluir parecer
dado pela comissão de extensão). A Sra. Chefe sugere aos presentes a
atribuição de 03(três) horas para os professores coordenadores responsáveis
pelo projeto, alegando atividade constante dos mesmos. Colocado em votação
aprovado a unanimidade. 9º Ponto: Atribuição de carga horária para a
comissão de ofertas. A Sra. Chefe coloca para os presentes a atribuição de
03(três) horas para os professores responsáveis, alegando atividade constante
dos mesmos e não somente nos períodos de ofertas. Colocado em votação
aprovado a unanimidade. 10º Ponto: Aprovação de mandato-tampão do
prof. Ademir Sartim como representante do DMAT no COLMAT de
29/08/2013. A Sra. Chefe sugere aos presentes a solicitação do colegiado de
Matemática para manter o prof. Ademir Sartim como representante do DMAT

155

160

165

170

175

do COLMAT até agosto de 2013, quando todas as representações de cursos
vencem. Colocado em votação aprovado a unanimidade. 11º Ponto: Indicação
de membros para compor o Núcleo Docente Estruturante do DMAT (res.
53/2012 CEPE) e atribuição de carga horária. A Sra. Chefe expõe para os
presentes o teor da resolução e o seu objetivo. Deixa a discussão e
manifestação aberta a todos. O prof. Leonardo Meireles Câmara opina que
trata-se de um ponto de fundamental importância, enfatizando que deveria ser
discutido mais criteriosamente em uma outra reunião pois em sua opinião,
devido informações obtidas através dos alunos, o curso de Matemática
necessita de mudanças urgentes e necessárias.O curso está sem incentivo e
sem qualidade. Os alunos estão desmotivados e desinteressados. Fala
também da responsabilidade na escolha dos membros que irão integrar o
núcleo. Precisa ter um perfil adequado a responsabilidade que assumirão. O
prof. Magno Branco Alves, considerou também a importância do ponto e a
necessidade uma discussão mais criteriosa e solicitou que fosse retirado de
pauta e voltasse como ponto principal da próxima reunião. A Sra. Chefe
pergunta aos presentes se mais alguém gostaria de se manifestar ou dar mais
algum encaminhamento e diante da não manifestação coloca para votação a
solicitação do prof. Magno Branco Alves. Aprovado a unanimidade. Diante da
proximidade do fim do teto para a reunião, ficam os demais pontos da pauta
para serem discutidos no próximo encontro. Não havendo mais o que tratar às
17 horas e 30 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 05 de junho de 2013.

