
ATA DA QUINTA REUNIÃO DE DOIS  MIL  E  VINTE E  DOIS DO COLEGIADO 
DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PURA E 
APLICADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA.

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 
por meio de videoconferência, reuniu-se o Colegiado Delegado deste Programa, sob 
a  Presidência  do  seu  Coordenador,  Professor  Daniel  Gonçalves,  para  tratar  da 
seguinte  ordem do  dia,  conforme convocação  expedida  a  todos  os  professores, 
membros deste colegiado, em dois de dezembro do corrente ano. Pauta: 1. Proposta 
de utilização do Espaço Físico Integrado para alocação de salas para as aulas da 
Pós-Graduação  em  2023;  2. Proposta  de  Ensino  Remoto  na  Pós-Graduação  - 
Processo nº 23080.030050/2022-98; 3. Solicitação para qualificações escritas para os 
alunos:  Guilherme  de  Martini,  Maycon  Araujo,  Cleison  Ramthun  e  Leonardo 
Guarnieri  (Análise),  Wendy  Diaz  e  Matheus  Carvalho  (Álgebra),  Henrique  A.  P. 
Martins  (Geometria)  e  Maritza  Camilli  (Equações  Diferenciais);  4. Solicitação  de 
validação  de  proficiência  em línguas  para  Alek  Frohlich  (Inglês),  Maycon  Araújo 
(Inglês e Espanhol), Bruna Rayssa (Inglês), Mairon Pontarolo (Inglês), Ricardo da 
Motta (Inglês)  e Elias Kemper Filho (Inglês);  5. Dispensa de disciplina para Luiz 
Guilherme  de  Carvalho  Lopes;  6. Validação  de  disciplina  para  Alek  Frohlich;  7. 
Pedido de prorrogação de prazo para defesa de dissertação para Bruna Schulz;  8. 
Solicitação de banca para defesa de Mestrado para Bruna Schulz, Luciano Bento e 
Rafael  Borges;  9. Solicitações  de  banca  para  defesa  de  Doutorado  de  Aluízio 
Antônio;  10. Aprovações ad referendum (banca de mestrado de Victória Foyes e 
Estágio  Pós-Doutoral  de  Felipe  Tasca);  11. Pedido  de  disciplina  de  Tópicos em 
Álgebra  Steinberg  para  o  Professor  Gilles;  12.  Outros  assuntos:  resultados  do 
Processo Seletivo 2023.1 e apresentação do novo Secretário da Pós-Graduação. 
Estiveram presentes, além do Coordenador, os professores Danilo Royer, Douglas 
Soares Gonçalves, Maicon Marques Alves e Matheus Cheque Bortolan, bem como 
as acadêmicas Rafaela Filippozzi e Maritza Camilli. Havendo quórum, foi aberta a 
sessão. O expediente constou da apreciação da ata da última reunião, a qual foi  
aprovada pelos membros presentes.  1) Foi analisada a proposta apresentada pelo 
Professor Raphael Falcão da Hora para realização de uma mudança no local da 
Secretaria de Pós, bem como a remoção da Sala de Visitantes e Pós-Doutorados do 
Programa. O professor comentou que havia conseguido uma sala de aula no Espaço 
Físico Integrado (EFI) que poderia  ser  usada pela Pós em 2023.  Todavia,  nada 
restou decidido, tendo a discussão sido postergada para momento oportuno e com 
tempo apropriado.  2) Foi analisada a proposta da Resolução para Ensino Remoto 
nos Cursos de Pós-Graduação na UFSC. Opinaram no sentido de que no máximo 
25% das disciplinas devem ser oferecidas online os membros: Douglas, Matheus, 
Maritza  e  Rafaela.  Os  professores  Maicon  e  Danilo  foram  totalmente  contra  a 
proposta de disciplina à distância. Todos concordaram que as avaliações devem ser 
presenciais. 3)  Foram  definidas  as  seguintes  bancas  para  qualificação  escrita: 
“Análise” - Rômulo e Gilles , “Álgebra” - Dirceu e Virgínia, “Geometria” - Amar e 
Marianna, “Equações Diferenciais” - Paulo Mendes e Ruy Charão. Cumpre destacar 
que  o  aluno  Henrique.  A.  P.  Martins  solicitou  sua  qualificação  para  a  data  de 
dezembro,  todavia,  ficou  agendada  para  março,  com  fulcro  no  Regimento  do 
Programa;  4) Foram  homologados  os  pedidos  de  validação  de  proficiência  em 
línguas  para  Alek  Frohlich,  Maycon  Araújo,  Bruna  Rayssa,  Mairon  Pontarolo, 
Ricardo da Motta e Elias Kemper Filho;  5)  Foi homologado o pedido de dispensa 
para a disciplina de Variável Complexa para Luiz Guilherme de Carvalho Lopes; 6) 
Foi  homologada  a  validação  para  a  disciplina  de  Análise  Funcional  para  Alek 
Frohlich. Todavia, foi recomendado que para a disciplina de Estruturas Algébricas 
seja  feito  o  pedido  para  dispensa  ao  invés  de  validação;  7)  Foi  concedido  a 



prorrogação  de  prazo  de  2  (dois)  meses  para  apresentação  da  defesa  de 
dissertação da aluna Bruna Schulz, tendo em vista que na data original (25/01/2023) 
os membros da banca estariam de férias; 8) Foi aprovada a banca de Mestrado para 
Bruna Schulz, com orientação do Prof. Danilo Royer, e composta pelos Professores 
Alveri  Alves San’tana (UFRGS),  Dirceu Bagio (UFSC),  e  Giuliano Boava (UFSC) 
como suplente, bem como do aluno Rafael Borges, com orientação do Prof. Daniel 
Gonçalves,  e  composta pelos Professores Paulo Pinto (Universidade de Lisboa), 
Danilo Royer (UFSC), Luiz Gustavo Cordeiro (UFSC) e Dirceu Bagio (UFSC) como 
suplente.  Quanto  à  banca  do  aluno  Luciano  Bento,  foi  determinado  que  seria 
necessária uma justificativa para a banca ter sido marcada de maneira remota, vez 
que se dá preferência para que as bancas sejam presenciais, com videoconferência 
em  regra  apenas  para  os  membros  externos.  Ademais,  a  Professora  Camila 
Aparecida  Benedito  Rodrigues  não  faz  parte  do  programa,  razão  pela  qual  se 
sugeriu que ela fosse marcada como suplente, trocando de lugar com o Professor 
Rômulo  Maia  Vermersch;  9) Foi  aprovada  a  banca  de  Doutorado  para  Aluízio 
Antônio Fernandes, com orientação do Professor Gilles de Castro, e composta pelos 
Professores  Rodrigo  Bissacot  Proença  (USP),  Alcides  Buss  (UFSC),  Daniel 
Gonçalves (UFSC) e Giuliano Boava (UFSC) como suplente;  10)  Foi aprovado  ad 
referendum a banca do Mestrado de Victória Foyes, com orientação da Professora 
Sônia Palomino, e composta pelos Professores Paulo Fernando de Arruda Mancera 
(UNESP),  Leonardo  Borges  (UFSC)  e  Edson  Cilos  Vargas  Junior  (UFSC)  como 
suplente,  bem como foi aprovado ad referendum o Estágio Pós-Doutoral de Felipe 
Tasca; 11) Foi aprovado o pedido pelo Professor Gilles Gonçalves de Castro para a 
abertura da disciplina de Tópicos em Álgebras de Steinberg para ser oferecida a 
nível de Mestrado e de Doutorado;  12) Por fim, foi comentado sobre os resultados 
do Processo Seletivo 2023.1 para ingresso no Mestrado e no Doutorado ofertados 
pelo  Programa,  bem  como  houve  a  apresentação  do  novo  Secretário  da  Pós-
Graduação, Marcelo Pacheco. Nada mais havendo a tratar,  o Senhor Presidente 
encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos, da qual eu, Marcelo 
Pacheco dos Santos, lavrei  a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros presentes do Colegiado 
Delegado. Florianópolis, seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

.....................................................                     .....................................................
Presidente – Daniel Gonçalves                        Danilo Royer

.....................................................                      ..................................................... 
Maicon Marques Alves                                      Matheus Cheque Bortolan 

.....................................................                      ..................................................... 
Rafaela Filippozzi                                            Maritza Camilli Almeida Brito



.....................................................                      ..................................................... 
Douglas Gonçalves                                      Secretário - Marcelo Pacheco dos Santos 
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