ATA DA 11ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES, REALIZADA
EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012.
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quinze
minutos, reuniu-se o Departamento de Matemática do CCE/UFES, com a presença dos
seguintes membros: Antônio Luiz Rosa – Chefe do Departamento, Ademir Sartim,
Alancardek Pereira Araújo, Ana Cláudia Locateli, Daniela Paula Demuner, Domingos
Sávio Valério Silva, Etereldes Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do Carmo, Fábio
Corrêa Dutra, Fábio Júlio da Silva Valentim, Florêncio Ferreira Guimarães Filho, José
Armínio Ferreira, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle Wrobel, Leonardo Meireles
Câmara, Luiz Fernando Cassiani Camargo, Magda Soares Xavier, Magno Branco Alves,
Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira, Milton Edwin Cobo Cortez, Moacir Rosado Filho,
Regina Maria de Aquino, Ricardo Soares Leite, Rosa Elvira Quispe Ccoyllo e Thiago
Filipe da Silva - Professores. PAUTA: 1º Ponto: Comunicações; 2º Ponto: Apreciação e
votação das Atas 08 (26/09/2012), Ata 09 (17/10/2012) e Ata 10 (31/10/2012); 3º Ponto:
Coordenação do LAMAP; 4º Ponto: Homologação da Oficina de Geogebra. Interessado:
Prof. Etereldes Gonçalves Junior aprovado “Ad referendum”; 5º Ponto: Parecer sobre o
Relatório Final do Projeto de Extensão: Introdução ao Cálculo para as Engenharias.
Interessada: Profª Julia Schaetzle Wrobel; 6º Ponto: Parecer sobre o Relatório Parcial de
projeto de pesquisa. Interessado: Prof. Milton Edwin Cobo Cortez; 7º Ponto: Parecer
sobre a Solicitação de atribuição de carga horária para o projeto de pesquisa.
Interessado: Prof. Fabiano Petronetto do Carmo; 8º Ponto: Parecer sobre o Relatório
Final de projeto de pesquisa. Interessada: Profª Daniela Paula Demuner; 9º Ponto:
Parecer sobre a Solicitação de atribuição de carga horária para projeto de pesquisa.
Interessada: Profª Daniela Paula Demuner; 10º Ponto: Parecer sobre o Relatório Parcial
de projeto de pesquisa. Interessado: Prof. José Gilvan de Oliveira; 11º Ponto: Parecer
sobre o Relatório Parcial de projeto de pesquisa. Interessado: Prof. Ricardo Soares
Leite; 12º Ponto: Parecer sobre o Relatório Final de projeto de pesquisa. Interessado:
Prof. Etereldes Gonçalves Junior; 13º Ponto: Parecer sobre o Relatório Final de projeto
de pesquisa. Interessada: Profª Regina Maria de Aquino; 14º Ponto: Parecer sobre a
solicitação de atribuição de carga horária para projeto de pesquisa. Interessada: Profª
Regina Maria de Aquino; 15º Ponto: Licença Capacitação do Prof. Magno Branco Alves;
16º Ponto: Oferta 2012/2; 17º Ponto: Outros Assuntos. O Sr. Chefe inicia a reunião fazendo
algumas comunicações: a) O Chefe Antônio Luiz Rosa comunica que estará de férias no
período 09 à 22/11/2012 e também que renunciará a chefia do DMAT juntamente com o
subchefe José Miguel Malacarne à partir de

09/11/2012. A chefia do DMAT será

provisoriamente assumida pelo decano José Armínio Ferreira. b) Prossegue informando sobre
as vagas do CEUNES. A Pró-reitora Lúcia Casate (PROGEPAES), informou que o reitor está
tentando trazer uma vaga para o DMAT através de Brasília. As demais serão discutidas no
CEPE. Os concursos para suprir as vagas dos professores Renato Pirola, Joccitiel Dias da
Silva e Manoel Aranha estão parados no CEPE até ser resolvida a situação das citadas vagas

pela administração da UFES. c) O prof. Márcio Fernandes Cerqueira está afastado de suas
atividades junto ao DMAT a partir de 01/11/2012. Não temos direito a substituto. d) O prof. Luiz
Pedro Orosz passou por uma cirurgia de angioplastia e foi muito bem sucedida. Espera voltar
em breve as suas atividades no DMAT. e) A profª Júlia Schaetzle Wrobel informa que 06 (seis)
alunos do PET Matemática estão no IMPA – RJ, para apresentarem seus trabalhos. Os
trabalhos foram reconhecidos e aproveita para agradecer o empenho e a dedicação dos
professores orientadores envolvidos. f) O prof. Fábio Júlio da Silva Valentim informa que há
possibilidade de se criar uma Secretaria Regional da SBM em Vitória que terá por finalidade a
congregação de matemáticos, bem como, sua divulgação. O Sr. Marcelo Viana solicita
propostas para criação. O prof. Fábio Júlio da Silva Valentim pede colaboração dos membros
do DMAT para discussão de ideias juntamente com os colegas do campus de São Mateus e
Alegre. A proposta inicial já está pronta e será encaminhada para todos. G) O prof. Fabiano
Petronetto do Carmo informa que o projeto submetido a

FAPESP em colaboração com

professores do ICMC-USP foi aprovado e que para participação integral no projeto submeterá
ao DMAT o seu afastamento para pós-doutorado com previsão de início no segundo semestre
de 2013. 2º Ponto: Apreciação e votação das Atas 08 (26/09/2012), Ata 09 (17/10/2012) e
Ata 10 (31/10/2012): Após as correções solicitadas nas atas 08 e 09 pela profª Regina Maria
de Aquino, as mesmas foram aprovadas a unanimidade. 3º Ponto: Coordenação do LAMAP:
O mandato do atual coordenador, Prof. Fabiano Petronetto do Carmo,

venceu. O chefe

pergunta se o mesmo tem interesse em permanecer na coordenação do LAMAP por mais um
ano e ele diz que tem interesse em permanecer. O vice prof. Thiago Filipe da Silva também
mantém seu interesse, porém o prof. Alancardek Pereira Araujo também se mostra interessado
em assumir a sub-coordenação. Diante do fato o prof. Thiago Filipe da Silva declina de seu
interesse. Colocado em votação os nomes dos Professores Fabiano e Alancardek, para
Coordenador e Subcoordenador, respectivamente, estes foram aprovados a unanimidade. 4º
Ponto: Homologação da Oficina de Geogebra. Interessado: Prof. Etereldes Gonçalves
Junior aprovado “Ad referendum”; O prof. Etereldes Gonçalves Junior relata sobre a oficina
de Geogebra ministrada pelo prof. Humberto Bortolozzi da UFF que foi aprovado “Ad
referendum”, para que pudesse agilizar a confecção dos certificados de participação, com
homologação nesta reunião. Colocado em votação aprovado à unanimidade. 5º Ponto:
Parecer sobre o Relatório Final do Projeto de Extensão: Introdução ao Cálculo para as
Engenharias: Interessada: Profª Júlia Schaetzle Wrobel; O Prof. Alancardek, em nome da
Comissão de Extensão do DMAT, lê o parecer emitido pela Comissão. A profª Julia Schaetzle
Wrobel informa que o aluno Marcus Vinícius Casoto Zeferino, 7º período, aluno do PET
Matemática apresentará o projeto, fazendo referência ao trabalho realizado no PET, onde os
alunos estão sendo motivados pelos instrutores. A professora relata que tem muito interesse
em trabalhar, porém não tem tido incentivo e nem observa interesse pelo DMAT. O parecer é
aprovado a unanimidade. 6º Ponto: Parecer sobre o Relatório Parcial de projeto de
pesquisa. Interessado: Prof. Milton Edwin Cobo Cortez: O Sr. Chefe passa a palavra para o
prof. José Miguel Malacarne membro da equipe de pesquisa para fazer a leitura do parecer.

Colocado em votação aprovado à unanimidade com manutenção da atribuição da carga
horária. O parecer será anexado na íntegra no final da ata. 7º Ponto: Parecer sobre a
Solicitação de atribuição de carga horária para o projeto de pesquisa. Interessado: Prof.
Fabiano Petronetto do Carmo. O Sr. Chefe passa a palavra para o prof. José Miguel
Malacarne membro da equipe de pesquisa para fazer a leitura do parecer. Colocado em
votação aprovado à unanimidade. O parecer será anexado na íntegra no final da ata. 8º Ponto:
Parecer sobre o Relatório Final de projeto de pesquisa. Interessada: Profª Daniela Paula
Demuner; O Sr. Chefe passa a palavra para o prof. José Miguel Malacarne membro da equipe
de pesquisa para fazer a leitura do parecer. Colocado em votação aprovado à unanimidade. O
parecer será anexado na íntegra no final da ata. 9º Ponto: Parecer sobre a Solicitação de
atribuição de carga horária para projeto de pesquisa. Interessada: Profª Daniela Paula
Demuner; O Sr. Chefe passa a palavra para o prof. José Miguel Malacarne membro da equipe
de pesquisa para fazer a leitura do parecer. Colocado em votação aprovado à unanimidade. O
parecer será anexado na íntegra no final da ata. 10º Ponto: Parecer sobre o Relatório
Parcial de projeto de pesquisa. Interessado: Prof. José Gilvan de Oliveira: O Sr. Chefe
passa a palavra para o prof. José Miguel Malacarne membro da equipe de pesquisa para fazer
a leitura do parecer. Colocado em votação aprovado à unanimidade. O parecer será anexado
na íntegra no final da ata. 11º Ponto: Parecer sobre o Relatório Parcial de projeto de
pesquisa. Interessado: Prof. Ricardo Soares Leite; O Sr. Chefe passa a palavra para o prof.
José Miguel Malacarne membro da equipe de pesquisa para fazer a leitura do parecer.
Colocado em votação aprovado à unanimidade. O parecer será anexado na íntegra no final da
ata. 12º Ponto: Parecer sobre o Relatório Final de projeto de pesquisa. Interessado: Prof.
Etereldes Gonçalves Junior: O Sr. Chefe passa a palavra para o prof. José Miguel Malacarne
membro da equipe de pesquisa para fazer a leitura do parecer. Colocado em votação aprovado
à unanimidade. O parecer será anexado na íntegra no final da ata. 13º Ponto: Parecer sobre
o Relatório Final de projeto de pesquisa. Interessada: Profª Regina Maria de Aquino: O
Sr. Chefe passa a palavra para o prof. José Miguel Malacarne membro da equipe de pesquisa
para fazer a leitura do parecer. Colocado em votação aprovado à unanimidade. O parecer será
anexado na íntegra no final da ata. 14º Ponto: Parecer sobre a solicitação de atribuição de
carga horária para projeto de pesquisa. Interessada: Profª Regina Maria de Aquino: O Sr.
Chefe passa a palavra para o prof. José Miguel Malacarne membro da equipe de pesquisa para
fazer a leitura do parecer. Após a leitura a profª Regina questiona o parecer quanto às normas
descritas para aprovação de carga horária negada para sua solicitação. Não tem clareza se a
posição é do Colegiado ou é pessoal. Gostaria de maiores e melhores esclarecimentos,
solicitando assim vistas do parecer do projeto. Questiona qual o interesse da linha de pesquisa
do DMAT. Abriu-se uma grande discussão com a participação dos participantes da assembleia
onde vários pontos foram questionados a respeito da fixação de linhas de pesquisas para o
DMAT e dos critérios adotados pela comissão de pesquisa para elaboração desse parecer. Ao
final da discussão, o parecer da comissão de pesquisa foi aprovado, em seu mérito, por
unanimidade. Em seguida, os membros do colegiado do DMAT aprovaram a atribuição de

carga horária de pesquisa para a professora, nos termos requeridos, com 10 votos a favor, 02
votos contrários e 03 abstenções. Ficou acordado que a discussão sobre

as linhas de

pesquisas do DMAT será remetida a uma próxima reunião. Neste momento a profª Julia
schaetzle Wrobel pergunta ao Sr. Chefe a respeito do seu projeto de pesquisa que foi entregue
no DMAT para ser apreciado e analisado. O Sr. Chefe disse que não chegou a ver este projeto
e que iria verificar se o mesmo encontra-se na secretaria do DMAT. A profª levanta a
possibilidade do projeto ter desaparecido dentro do DMAT. 15º Ponto: Licença Capacitação
do Prof. Magno Branco Alves; O Sr. Chefe prossegue com a reunião comunicando a
assembleia que conforme definido em reuniões anteriores o pedido de licença capacitação do
prof. Magno Branco Alves foi aprovado. Devido à greve, o professor prontificou-se a finalizar o
período em curso e somente posterior ausentar-se. Sua licença terá início a partir de 23 de
janeiro de 2012 contando 03 (três) meses para seu retorno. Colocado em votação a aprovação
e ratificação foi unânime. Devido a chegada do teto os demais pontos ficaram para serem
discutidos na próxima reunião onde entrarão como pontos iniciais. Não havendo mais o que
tratar, às 17 horas e 52 minutos a reunião foi encerrada e eu, Antônio Luíz Rosa, na qualidade
de presidente, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida e aprovada pelos demais

.

membros presentes. Vitória, 07 de novembro de 2012

