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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, com início às dezesseis horas e quinze minutos, na 1 

sala de Videoconferência da Unidade Parque Tecnológico, nesta cidade de São José dos Campos, 2 

reuniram-se os membros da Comissão de Ensino de Pós-Graduação em Matemática Aplicada, em sessão 3 

ordinária, sob a presidência do Prof. Dr. Robson da Silva, com a participação dos senhores Professores 4 

Doutores: Angelo Calil Bianchi, Fernando Martins Antoneli Júnior, Gabriel Haeser, Rodolpho Vilhena de 5 

Moraes e a representante discente Francis Lorena Larreal Herrera. Os demais membros desta Comissão de 6 

Ensino justificaram suas ausências. Havendo quorum legal, o presidente iniciou a reunião. INFORMES: 1 – 7 

Matrícula de Novos Alunos: O Coordenador do PPG-MAT informou que das 9 vagas ofertadas no Processo 8 

Seletivo para aluno regular do PPG, apenas 7 alunos foram preenchidas após a matrícula. Dia 11 de 9 

agosto, terça-feira, foi o primeiro dia de aula e o primeiro Seminário. Os alunos mostraram-se bastante 10 

animados. A maioria dos alunos tem bolsa, há uma aluna sem bolsa por ter vínculo empregatício. Dois dos 11 

alunos já têm orientador estão tentando obter bolsa Fapesp. O Presidente apresentou aos membros 12 

presentes a quantidade de alunos por disciplinas. 2 – Cortes de Verbas da CAPES: O Coordenador disse 13 

que 25% da verba da CAPES foi liberada devido ao contingenciamento, mas o PPG ainda não tem a verba 14 

disponível. Esse corte afetará todo o funcionamento dos PPGs. A Associação dos Pós-Graduandos, a 15 

Reitoria, a SBPC se manifestaram contrários aos cortes. 3 – Programa de Verão: O Coordenador informou 16 

que fará o pedido de financiamento ao CNPQ no Verão e que a CAPES já aprovou ajuda parcial. 4 – 17 

Bolsas: Devido ao pequeno número de bolsas do Programa, existe a possibilidade de não haver bolsa para 18 

atribuir aos estudantes que ingressarem em 2016. O coordenador entrou em contato com a Profa. Dra. 19 

Tânia Amaral, coordenadora de Pós-graduação da PRPGq da UNIFESP, para verificar a possibilidade de 20 

solicitar bolsas adicionais. Foi informado pela profa. Tânia que para fazer essa solicitação, a cordenação do 21 

PPG-MAT deveria enviar ofício a PRPGPq com essa demanda para ser remetida à CAPES, mas que devido 22 

a conjuntura econômica do país ela acredita ser difícil obter mais bolsas. A representante discente disse 23 

que alguns estudantes estão dispostos a participar de outras modalidades de bolsa, como monitoria por 24 

exemplo, para ajudar o PPG. O Coordenador vai questionar as instâncias superiores da Universidade a este 25 

respeito. 5 – Seminário de Acompanhamento – CAPES:   O Coordenador leu o ofício enviado pela CAPES 26 

sobre a Avaliação de Meio-Termo. A participação do PPG-MAT na reunião será por meio de Internet. O 27 

Coordenador de Área da CAPES pediu para preencher um formulário com dados sobre o PPG.  28 

EXPEDIENTE: 1 – Discussão sobre Correções e Mudanças no Regimento do PPG-Mat: O Coordenador 29 

pediu aos membros presentes discussão dos pontos sugeridos por e-mail. Informou que o novo Regimento 30 

não pode retroagir sobre os estudantes que já entraram. O Coordenador pediu atenção nos temas sobre: 31 

Caracterização de Aluno Especial, Processo Seletivo, Redação do Texto, Credenciamento de Docentes, 32 

Exame de Qualificação: Vale a pena haver Exame de Qualificação? Após discussão, foi sugerido que a 33 

disciplina de Álgebra Linear tornar-se-ia obrigatória. Mas há a preocupação sobre os procedimentos junto à 34 

CAPES para formalizar esta mudança. Nada foi decidido, ficando a deliberação para a próxima reunião. Foi 35 

discutido que os critérios para credenciamento estejam explicitados no Regimento.  Houve ampla 36 
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discussão, porém sem nenhuma decisão. ORDEM DO DIA: 1 – Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária 37 

da CEPG, ocorrida em 15/07/2015: Por não terem recebido a ata da Reunião Ordinária anterior, os 38 

membros retiraram este ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 39 

dezessete horas e vinte minutos. Para constar, eu, Herickson Akihito Sudo Lutif, Assistente em 40 

Administração, lavrei a presente ata que depois de aprovada, será assinada pelo Pelo Presidente e 41 

Secretário(a): 42 

Prof. Dr. Robson da Silva    ____________________________________ 43 

Herickson Akihito Sudo Lutif                    ____________________________________         44 


