
ATA DA 13ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE 

UFES, REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2012.  

Aos cinco dias do mês de dezembro 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: Regina Maria de 

Aquino – Chefe do Departamento, Ademir Sartim,  Alancardek Pereira 

Araújo, Antônio Luiz Rosa, Daniela Paula Demuner, Etereldes Gonçalves 

Junior, Fábio Corrêa Dutra, Fábio Júlio da Silva Valentim, Florêncio 

Ferreira Guimarães Filho, José Antônio da Rocha Pinto, José Armínio 

Ferreira, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle Wrobel, Leonardo 

Meireles Câmara, Luiz Fernando Cassiani Camargo, Magda Soares Xavier, 

Maico Fellipe Silva Ribeiro,  Magno Branco Alves,  Moacir Rosado Filho, 

Ricardo Soares Leite,  Rosa Elvira Quispe Ccoyllo e Thiago Filipe da Silva 

- Professores.  PAUTA: 1º Ponto: Abertura de Concurso Público Professor 

Efetivo; 2º Ponto: Atividade de Pesquisa no DMAT (Objetivos e 

Estratégias). A Sra. Chefe inicia a reunião. Informa aos presentes que lidas as 

comunicações serão enviadas aos membros do DMAT por e-mail e também 

serão inclusas na ata para constar como registro. Na secretaria ficará uma 

pasta com estas comunicações impressas à disposição para consulta. Tal 

atitude tem por objetivo agilizar as reuniões. Caso haja alguma informação a 

ser apresentada será acrescido o ponto de pauta “informes”. Comunicações: 

1) Foi encaminhado por esta chefia memorandos ao Reitor e Pró-reitoria do 

Progepaes, pedido de alocação de docentes para o DMAT, tendo em vista a 

carga horária didática acima das capacidades do DMAT, o fim dos contratos 

com os professores substitutos e a demanda de oferta deste semestre. Uma 

cópia dos processos se encontra na secretaria a disposição dos colegas. Foi 

enviada uma cópia ao diretor do CCE para sua apreciação. 2) O processo de 

contratação do professor visitante se encontra parado na secretaria do DMAT 

por falta de documentos. O prazo para nomeação se encerra em 06/02/2013. 

3) A sra. Soraya foi convocada verbalmente para complementar o horário de 

atendimento da nossa secretaria. Nos próximos dias, daremos procedimento 

ao processo formal de convocação. 4) O prazo para envio de projetos CT-Infra 

na PRPPG se encerra em 31/12/2012. 5) A Pró-reitoria de Administração 

informa que o prazo para solicitação de diárias e passagens e a prestação de 



contas ao CCE se encerra em 20/12/2012. 6) Os professores Antônio Luiz 

Rosa e José Miguel Malacarne pediram seu desligamento das atividades 

administrativas nas Comissões de Recursos Humanos e de Pesquisa, 

respectivamente. 1º Ponto: Abertura de Concurso Público Professor 

Efetivo: A Sra. Chefe inicia lembrando do processo elaborado pelos 

professores Etereldes Gonçalves Junior e Fábio Júlio da Silva Valentim, tendo 

o apoio  da Chefia anterior do DMAT, Prof. Antônio Luiz Rosa, solicitando a 

devolução das vagas do antigo Polo de São Mateus, e que segundo 

documentos e argumentação muito bem fundamentados, pertenceriam ao 

DMAT, mas foram transferidas para o CEUNES. A administração no primeiro 

momento reconheceu a veracidade do documento enviado mas nos deu uma 

resposta parcialmente favorável a respeito das reivindicações solicitadas nos 

processos Nº 23068.011176/2012-50 e Nº 23068.0118368/2012-91, destinando 

uma vaga ao DMAT para imediata abertura de concurso público em acordo  

com os professores, autores do processo. A origem da vaga ainda será definida 

pela Administração da UFES. As vagas restantes solicitadas nos processos 

citados acima serão discutidas no CEPE e estamos otimistas que teremos 

sucesso nas reivindicações. Dando continuidade o Prof. José Armínio Ferreira 

solicita que se registre na ata o empenho e dedicação dos professores 

responsáveis pela elaboração dos processos, que poderão originar as vagas 

tão necessárias para o DMAT. Colocado em votação a imediata abertura do 

concurso público a aprovação foi inânime. Dando continuidade a Sra. Chefe 

continuou a discussão a respeito dos detalhes que farão parte do concurso. 

Modelo de Prova: Segundo os professores o edital deve sair com uma 

redação mais explicativa (mais clara) sobre o formato da prova. O prof. Fábio 

Júlio da Silva Valentim reforça dizendo que no edital do concurso anterior não 

constava o diferencial do novo formato da prova do concurso. O prof. Etereldes 

Gonçalves Junior reforça que o não esclarecimento do novo formato de prova 

prejudicou o entendimento do edital e consequentemente o interesse de 

prováveis candidatos. Em consulta ao DRH a responsável pelo setor informou 

que desde que não fira juridicamente o formato de publicação dos editais pode-

se incluir tais informações. Neste momento o prof. Leonardo Meireles Câmara 

solicita que a banca se manifeste sobre a experiência adquirida no concurso 

anterior. O prof. Fábio Júlio da Silva Valentim informa que o candidato 



aprovado fez bons comentários a respeito do novo formato de provas ao qual 

foi submetido. Acrescenta ainda que a razão que motivou a proposta de 

mudança no formato do concurso foi um comentário feito por uma colega que 

disse que a prova no molde antigo não era interessante. O prof. Ricardo 

Soares Leite faz a solicitação da divulgação da prova aplicada neste concurso 

anterior na Home Page do DMAT exibindo  com clareza, o novo formato da 

prova.  Colocado em votação o modelo da prova é aprovado. Formação da 

Banca: Devido experiência obtida no concurso anterior foi sugerido que dos 

membros internos da banca fosse mantido o seu presidente. Sendo assim a 

formação atual fica assim constituída: Presidente: prof. Fábio Júlio da Silva 

Valentim e Suplente prof. Etereldes Gonçalves Junior. Colocado em votação 

todos aprovaram à unanimidade. Para a composição dos membros externos da 

banca foram sugeridos os nomes relacionados a seguir: Professores Jairo 

Bochi (PUC - Rio – Sistemas Dinâmicos), Nivaldo (UFF – RJ – Algebrista), 

Everaldo (UFSCAR – Análise), Paulo Gusmão (UFF – RJ – Topologia), José 

Adilson (UFSCAR – Otimização), Fernando Codá (IMPA – RJ – Geometria), 

Marcos Alexandrino (USP – SP – Geometria), Leonardo Carvalho (UFF – RJ – 

Topologia e Álgebra), Márcio Soares (UFMG – Dinâmica Complexa), Paolo 

Piccione (IME – USP – Geometria), Luiz Gustavo Farah (UFMG – Análise), 

Abramo Hefez (UFF – RJ – Geometria Algébrica). Os membros internos da 

banca ficaram com a responsabilidade de contactar os professores acima 

mencionados para verificar a possibilidade de poderem participar  concurso. 

Obtendo confirmação os professores definidos serão levados para uma 

próxima reunião para serem aprovados e posteriormente homologados na 

reunião do Conselho do CCE. Perfil da Titulação dos Candidatos Inscritos:   

Doutorado em Matemática ou Matemática Aplicada. A discussão em torno do 

perfil escolhido foi muito importante por  proporcionar uma abertura  para 

inscrição de uma quantidade maior de candidatos. Neste momento o prof. 

Leonardo Meireles Câmara informa que lamenta o ingresso de somente 23 

(vinte e três) alunos no curso de Matemática. Defende uma análise sobre  a 

forma atual de ingresso, avaliando sua eficiência, bem como uma maneira de 

tornar o curso mais atrativo. Segundo ele os alunos encontram-se muito 

desinformados por isso acredita que vale a pena o DMAT ter professor formado 

em Matemática Aplicada. O prof. Magno Branco Alves coloca para a 



assembleia informalmente que o CT em conversa passada tem interesse em 

solicitar a oferta de disciplinas de Matemática para o final de seus cursos para 

projeto de Graduação e Mestrado em 5 (cinco) anos oferecendo em contra 

partida vagas para professores efetivos para o DMAT. O prof. Etereldes 

Gonçalves Junior, manifesta-se afirmando que devemos sinalizar nosso 

interesse neste público, ou seja,  Doutores em Matemática Aplicada. A banca 

será flexível para escolher Matemática ou Matemática Aplicada de acordo com 

o desempenho dos candidatos. Colocado em votação todos aprovaram à 

unanimidade. Comissão de Inscrição: A Chefia do Departamento apresentou 

para o colegiado os nomes das professoras Daniela Paula Demuner e Rosa 

Elvira Quispe Ccoyllo para comporem a comissão de inscrição. Perguntado se 

aceitavam elas concordaram. Colocado em votação todos aprovaram à 

unanimidade. Data Prevista para Realização do Concurso: Segunda 

quinzena de março de 2013 – Início provável das provas dia 19/03/2012. 

Colocado em votação aprovado à unanimidade. 2º Ponto: Atividade de 

Pesquisa no DMAT (Objetivos e Estratégias): A Sra. Chefe prossegue a 

reunião iniciando a discussão sobre o ponto acima. Inicia fazendo alguns 

questionamentos: O DMAT vai de dedicar a atividade de Pesquisa?  Quais 

linhas de pesquisa serão estabelecidas? Apresenta neste momento o projeto 

de resolução que normatiza a pesquisa, que foi enviado a todos os membros 

pelo e-mail. O prof. Ricardo Soares Leite diz que para ele o projeto é 

inconclusivo para a Matemática, entre outros pontos, onde refere-se a critérios 

de afastamento. Prof. José Armínio Ferreira enfatiza que a qualidade do projeto 

apresentado para pesquisa deve ser levado em conta para atribuição de carga 

horária. Prof. Fábio Júlio da Silva Valentim diz que a linha de pesquisa não 

deve perder o foco da Matemática. Mesmo interagindo com as Engenharias 

deve trazer retorno e contribuição para o DMAT. Enfatiza a necessidade de dar 

condições para pesquisa enumerando alguns fatores como: Excesso de horas 

aulas e atividades administrativas. Acredita em criar mecanismo eficiente de 

oferecer/conceder e cobrar resultados desse oferecimento/concessão. A profª 

Júlia Schaetzle Wrobel neste momento pede para fazer um comunicado que a 

deixou  muito preocupada com o andamento do curso de Matemática. Tomou 

conhecimento que na última colação do curso de Matemática 

Licenciatura/Bacharelado não teve nenhum professor do DMAT homenageado, 



e contou que os alunos da licenciatura do DMAT não tem vinculo com os 

professores do DMAT. Solicita a todos uma reflexão do fato ocorrido e enfatiza 

a valorização da Educação Matemática. Devido à proximidade do teto a 

reunião foi finalizada ficando este assunto para ser retomado como primeiro 

ponto na próxima reunião. Não havendo mais o que tratar às 17 horas e 41 

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 dezembro de 2012.    


