
ATA DA SEXTA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZESSETE DO COLEGIADO 1 

DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PURA E 2 

APLICADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 3 

 4 

Aos cinco dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete, às quinze horas e quinze 5 

minutos, no Auditório do LAED, no Departamento de Matemática, reuniu-se o 6 

Colegiado Delegado deste Programa, sob a Presidência do seu Coordenador, 7 

Professor Ruy Coimbra Charão, para tratar da seguinte ordem do dia, conforme 8 

convocação expedida a todos os professores, membros deste colegiado, em dois de 9 

Outubro do corrente ano. Pauta: 1) Estágio Pós-Doutoral de Yolanda Cabrera 10 

Casado; 2) Composição de bancas para exame de qualificação de Doutorado; 3) 11 

Solicitação de serviço voluntário pelo Professor Ruy Exel Filho; 4) Pedido de 12 

Reconsideração do discente Tadeu Almeida; 5) Outros assuntos. Estiveram 13 

presentes, além do Coordenador, os Professores Alcides Buss, Cleverson Roberto 14 

da Luz, Daniel Gonçalves, Marcelo Sobottka e o acadêmico Felipe Augusto Tasca. 15 

Esteve ausente o Professor Maicon Marques Alves. Havendo quórum, foi aberta a 16 

sessão. O expediente constou da apreciação da ata da última reunião, a qual foi 17 

aprovada e assinada pelos membros presentes. 1)  Foi colocado para análise e 18 

discussão os documentos comprobatórios de doutorado, bem como o respectivo 19 

plano de trabalho para estágio Pós-Doutoral de Yolanda Cabrera Casado.  20 

Considerando que a candidata já possui grau de Doutora em Matemática pela 21 

Universidade de Málaga - Espanha, o Colegiado Delegado reconhece o seu título de 22 

Doutora, para fins exclusivamente de ingresso no Estágio de Pós-Doutorado, não 23 

conferindo validade nacional ao título. Também foi analisado e aprovado seu Plano 24 

de Trabalho de estágio Pós-doutoral na UFSC com bolsa já concedida pelo CNPq. 25 

2) Foram analisadas e aprovadas as seguintes bancas examinadoras de Exame de 26 

Qualificação - Prova  Escrita, do Curso de Doutorado: Para a Área de Equações 27 

Diferenciais os Professores Cleverson Roberto da Luz e Paulo Mendes de Carvalho 28 

Neto; Para a Área de Análise os Professores Daniel Gonçalves e Ruy Coimbra 29 

Charão. 3) Foi analisada e aprovada a solicitação do professor Ruy Exel Filho, para 30 

admissão como Professor Voluntário na UFSC por um período de quatro anos com 31 

vinte horas semanais. 4) Foi analisado a solicitação para realizar novamente o 32 

exame de qualificação escrita, na Área de Análise, do discente Tadeu Zavistanovicz 33 

de Almeida, tendo em vista que o mesmo reprovou na segunda tentativa da prova 34 

escrita de qualificação do curso de Doutorado nessa área. Embora o Regimento 35 

Interno do Curso preveja em seu artigo quarenta e um, Parágrafo Único que “O 36 

aluno que for reprovado na segunda tentativa de realizar uma dada prova escrita 37 

será desligado do Programa.”, o Colegiado considerando que o discente possui 38 

apenas notas “A” em todo seu histórico escolar e que conforme seu orientador o 39 

mesmo tem demonstrado capacidade de poder desenvolver uma tese na sua área 40 

de atuação, aprovou que o discente poderá realizar uma nova prova, na Área de 41 

Análise, até dezembro próximo. 5) Considerando a Resolução  Nº 42 

01/PPGMTMCC/2010, e as diretrizes  de  (re-) credenciamento no Corpo 43 

Permanente onde o docente deverá possuir ao menos dois artigos a cada três anos, 44 

publicados em periódicos Qualis B1 a A1, ou de qualidade equivalente; e para 45 

ambas as categorias é indicado que o docente oriente ao menos um discente a cada 46 

quatro anos,  foram analisados os pareceres nº 01 e 02/2017 da Comissão de 47 

Credenciamento. Após a análise de tais solicitações e dos pareceres o Colegiado 48 

Delegado decidiu pelo credenciamento dos professores Gilles Gonçalves de Castro 49 

e Alcides Buss, no corpo permanente, para o período de três anos, a partir desta 50 

data. 6) Foram analisadas e aprovadas as seguintes solicitações de criação de 51 

disciplinas de Tópicos a serem oferecidas no próximo semestre: Tópicos em 52 

Programação Semidefinida, proposta pelo Professor Douglas Soares Gonçalves e 53 



Tópicos em Categorias Tensoriais e suas Representações, proposta pela Professora 54 

Virgínia Silva Rodrigues. 7) Considerando que a nova Resolução da UFSC nº 55 

95/CUn/2017 prevê que seja incluído um Exame de Qualificação no curso de 56 

Mestrado, foi discutido entre os membros  deste colegiado sugestões, como por 57 

exemplo, aprovação em disciplinas básicas ou  desempenho acadêmico na Escola 58 

de Verão ou mesmo na prova Extramuros. Entretanto, a decisão final deverá ser 59 

tomada em reunião do Colegiado Pleno. 8) O Coordenador fez uma breve exposição 60 

sobre a reunião com o Professor Lorenzo Justiniano Diaz Casado,  realizada na 61 

PUC – Rio, sobre o conceito obtido por este programa na avaliação da Capes, tendo 62 

em vista que o Programa deverá solicitar reconsideração do resultado dessa 63 

Avaliação Quadrienal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 64 

reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Érica Vanessa 65 

Pereira Flores, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 66 

por mim, pelo Coordenador e demais membros presentes do Colegiado Delegado. 67 

Florianópolis, cinco de Outubro de dois mil e dezessete. 68 


