
ATA DA 2ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES, 

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2013. Aos seis dias do mês de fevereiro 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, Ademir Sartim, Alancardek Pereira Araujo,  Ana Claúdia 

Locateli, Antônio Luiz Rosa, Daniela Paula Demuner, Domingos Sávio Valério Silva, 

Etereldes Gonçalves Junior, Fábio Corrêa de Castro, Fábio Corrêa Dutra, Fábio Júlio da 

Silva Valentim,  Florêncio Ferreira Guimarães Filho,  José Miguel Malacarne, Julia 

Schaetzle Wrobel,  Luiz Fernando Cassiani Camargo, Magda Soares Xavier, Maico Felipe 

Silva Ribeiro,  Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira,  Ricardo Soares Leite,  Rosa Elvira 

Quispe Ccoyllo e Thiago Filipe da Silva - Professores.  PAUTA: 1º Ponto: Informes; 2º 

Ponto: Leitura e aprovação das atas 11ª e 14ª reuniões; 3º Ponto: Indicação de 

membro do DMAT para ocupar vaga de representante do CCE no CEPE em 

substituição à Profa. Ana Cláudia Locateli; 4º Ponto: Indicação de membro para 

ocupar a coordenação geral dos Laboratórios de Estudos Avançados do DMAT em 

substituição a Profa. Regina. Maria de Aquino; 5º Ponto: Normas para  afastamento 

de docentes; 6º Ponto: Diretrizes para atribuição de carga horária didática no DMAT. 

A Sra. Chefe inicia a reunião. Após ler os informes justifica a ausências dos professores 

Leonardo Meireles Câmara, Ana Cláudia Locateli e Ademir Sartim. A Sra Chefe solicita a 

inclusão na pauta de 02 (dois) pontos: Autorização de tramitação de 02 (duas) turmas 

para o semestre 2012/2, uma de Cálculo I (MAT09570) e uma de Àlgebra Linear 

(MAT09592), ambas no CT. Indicação de membro do DMAT para representante do 

DMAT junto a Biblioteca Central em substituição ao prof. Fábio Júlio da Silva 

Valentim. Colocado em votação foi aprovado a unanimidade à inclusão como 5º e 6º 

pontos invertendo assim a pauta. O prof. Fábio Corrêa Dutra pede a palavra para relatar 

os últimos acontecimentos referente ao furto do notebook ocorrido em sua sala. Segundo 

ele foi solicitado que ele pagasse o notebook após apuração dos dados para que o 

processo seja encerrado. Ele não pagará e deixará a investigação continuar, pois, não 

concorda em assumir a responsabilidade do fato ; 2º Ponto: Leitura e aprovação das 

atas 11ª e 14ª reuniões: O prof. Antônio Luiz Rosa pede que seja incluído na ata 11 no 

ponto 14º a fala da profª Júlia Schaetzle Wrobel que questionou sobre o seu projeto, 

dizendo que o mesmo estava desaparecido dentro do DMAT. A fala será acrescentada na 

ata citada. A Prof ֺª Regina Maria de Aquino pede a correção do ponto 14º da mesma ata 

Colocada em votação a alteração solicitada assim ficou: 10 votos à favor, 03 votos 

contrários e 03 abstenções. A  Ata 14 foi aprovada com 01 (uma) abstenção após serem 



feitas as devidas correções no texto e inclusão do texto apresentado pela Chefia e  que 

serviu de discussão deste item. 3º Ponto: Indicação de membro do DMAT para ocupar 

vaga de representante do CCE no CEPE em substituição à Profa Ana Cláudia 

Locateli; A Sra Chefe informa aos presentes que a profª Ana Cláudia Locateli tem como 

suplente o prof. Alejandro Pineda Aguilar do Departamento  Estatística, e foi informada 

pela Chefe de Departamento da Estatística Ana Cristina Staut Simmerschunk que o 

mesmo se aposentou e que feita uma consulta aos membros do seu departamento e 

ninguém se prontificou a assumira vaga. A Sra Chefe abre para a assembleia para que os 

candidatos possam se apresentar. Os professores Antônio Luiz Rosa e Etereldes 

Gonçalves Junior se apresentaram como candidatos. Foi pedido que cada um fizesse um 

breve relato do que gostariam de fazer como representante do CCE junto ao CEPE. 

Colocado em votação assim ficou: Prof. Antônio Luiz Rosa: 07 (sete) votos. Prof. 

Etereldes Gonçalves Junior: 11 (onze) votos. O prof. Etereldes Gonçalves Junior foi o 

escolhido do DMAT para representar o CCE junto ao CEPE em substituição à profª Ana 

Cláudia Locateli.  4º Ponto: Indicação de membro para ocupar a coordenação geral 

dos Laboratórios de Estudos Avançados do DMAT em substituição a Profa. Regina 

Maria de Aquino; A profª Regina Maria de Aquino justifica seu pedido dizendo que devido  

a Chefia do Departamento passou a ter inúmeras atribuições administrativas e 

acadêmicas, que não permitirão conduzir o projeto para de instalação do LEA com a 

dedicação exigida. Indicou a profª Daniela Paula Demuner para substitui-la, deixando em 

aberto caso outro professor quisesse se candidatar. Não houve manifestação por parte 

dos presentes. Foi perguntado a profª Daniela Paula Demuner se aceitava a indicação e a 

mesma disse que sim. Colocado em votação a indicação   da profª Daniela Paula 

Demuner como coordenadora geral do LEA e Acervo Bibliográfico foi aprovada a 

unanimidade. 5º Ponto: Indicação de membro do DMAT para representante do DMAT 

junto a Biblioteca Central em substituição ao prof. Fábio Júlio da Silva Valentim; O 

prof. Fábio Júlio da Silva Valentim justificou seu pedido devido a sua alta carga de 

encargos acadêmicos. Os presentes pediram que fizesse um breve relato das atividades 

inerentes a função. Disse que basicamente indicava e acompanhava a compra de livros, 

bem como a renovação do acervo. A Sra. Chefe indicou a profª Magda Soares Xavier 

deixando em aberto para que outros candidatos também se apresentassem. Não houve 

manifestação por parte dos presentes. Foi perguntado a profª Magda Soares Xavier se 

aceitava a indicação e a mesma disse que sim. Colocado em votação aprovado a 

unanimidade a indicação da profª Magda Soares Xavier como substituta do prof. Fábio 

Júlio da Silva Valentim como representante do DMAT junto à Biblioteca Central. 6º Ponto: 



Autorização de tramitação de 02 (duas) turmas para o semestre 2012/2, uma de 

Cálculo I (MAT09570) e uma de Àlgebra Linear (MAT09592); A Sra Chefe apresenta  

aos presentes um memorando enviado pelo Centro Tecnológico ao DMAT solicitando a 

tramitação de (duas) turmas para o semestre 2012/2, uma de Cálculo I (MAT09570) e 

uma de Àlgebra Linear (MAT09592) para atender aos alunos das Engenharias com 50 

(cinquenta) vagas  em cada turma. As aulas serão ministradas pelo prof. aposentado 

Joccitiel Dias da Silva, atualmente professor voluntário do Departamento de Educação da 

UFES. O professor deverá apresentar um programa de reposição de aulas que garanta o 

cumprimento da carga horária total das disciplinas e  o programa já elaborado pelas 

equipes destas disciplinas. Enfatiza que a situação do Centro Tecnológico é muito séria e 

esta seria uma saída emergencial para amenizar o problema. O prof. Ricardo Soares 

Leite comenta que não podemos fazer disso uma constante pois o DMAT não pode 

aceitar perda de rendimento e qualidade das aulas. O prof. Fábio Corrêa Dutra diz que os 

alunos para essa turma já deveriam estar frequentando as aulas com outro professor 

desde o início das aulas. Pede que os responsáveis pelas matrículas sejam coerentes. A 

frequência é fundamental para atender ao programa já determinado pelas equipes. O prof. 

Fábio Júlio da Silva Valentim em sua reitera que não podemos fazer disso uma constante, 

pois enfraqueceria nossas solicitações/reivindicações. O prof. Etereldes Gonçalves Junior 

acha prudente aceitarmos, pois, são alternativas que estão sendo apresentadas. A profª 

Magda Soares Xavier concorda em usar o critério de frequência e aceita a proposta do 

CT, porém, de forma excepcional e para tentar amenizar a demanda represada. A profª 

Júlia Schaetzle Wrobel manifesta sua preocupação devido aos trabalhos já iniciados pelas 

equipes bem como o cumprimento do cronograma estabelecido. O prof. Ricardo Soares 

Leite manifesta-se enfatizando que tal atitude já foi tomada diversas vezes como paliativo 

e o problema não foi resolvido. O prof. Antônio Luiz Rosa em sua fala informa que pediu 

aos Colegiados para os quais está ministrando disciplinas que verificassem os alunos já 

reprovados por falta, solicitando a exclusão das matrículas para oferecer oportunidade 

para quem está frequentando assiduamente e não conseguiu vaga. Concorda com a fala 

da profª Magda Soares Xavier com relação a utilização do critério da frequência, 

priorizando dentro do programa os tópicos necessários para o Cálculo II, que virá em 

seguida. Acredita ser pudente aceitar. O prof. Matheus Brioschi Herkenhof Vieira 

questiona a respeito de alunos com mais de 04 (quatro) reprovações se não seria 

importante excluí-los. A profª Júlia Schaetzle Wrobel registra  que o Centro Tecnológico 

divulgou esta alternativa sem nenhum conhecimento prévio do DMAT. A Sra. Chefe 

colocou em votação após todas as manifestações dos presentes ficando assim a votação: 



14 (quatorze) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários e 03 (três) abstenções. O DMAT 

tramitará as disciplinas conforme solicitadas pela Centro Tecnológico, uma de Cálculo I 

(MAT09570) e uma de Àlgebra Linear (MAT09592) para atender aos alunos das 

Engenharias com 50 (cinquenta) vagas  em cada turma. As aulas serão ministradas pelo 

prof. aposentado Joccitiel Dias da Silva, atualmente professor voluntário do Departamento 

de Educação da UFES. O professor deverá apresentar um programa de reposição de 

aulas que garanta o cumprimento da carga horária total das disciplinas e  o programa já 

elaborado pelas equipes destas disciplinas. Devido a proximidade do teto para fim da 

reunião ficam os demais pontos de pauta para entrarem numa próxima reunião, dando-se 

prioridade a atribuição de carga horária didática. Não havendo mais o que tratar às 17 

horas e 28 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 06 de fevereiro de 2013.    

 


