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Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, com início às dez horas e dez minutos, na sala de

videoconferência  da  UNIFESP Unidade  Parque  Tecnológico,  nesta  cidade  de  São  José  dos  Campos,

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

ordinária, sob a presidência do Prof. Dr. Robson da Silva. Participaram os senhores Professores Doutores

Fernando Martins Antoneli Júnior, Gabriel Haeser, Rodolpho Vilhena de Moraes, Thiago Castilho de Mello e

o representante discente George Absalão Pandino de Marais, convidados o senhor prof. Dr. Pedro Levi

Kaufmann e a discente Francis Lorena Larreal Herrera. Ausência justificada: não houve. Havendo quorum

legal, o presidente iniciou a reunião.

1. INFORMES:

O presidente apresentou os seguintes informes: 1.1 Representação Discente da CEPG:  o presidente

conversou com o os dois alunos regulares do PPG-MAT sobre a representação discente na CEPG, e após

comum acordo entre eles, foram definidos os representantes discentes respectivamente: George Absalão

Pandino  de  Morais  como  representante  titular  e  Francis  Lorena  Larreal  Herrera  como  suplente.  1.2

Processo Seletivo 2015 – 2 semestre: o presidente destacou as seguintes informações: a-) divulgação:

foram  divulgados  mais  de  70  cartazes  em  instituições  de  várias  cidades  e  estados;  também  houve

divulgação pela internet através do site do PPG-MAT, e-mails e redes sociais. b-) inscrições: estão abertas

até o dia 09/06 e até o momento há 8 inscritos (Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São José dos Campos,

região do Vale do Paraíba, São Paulo e alunos especiais). c-) Comissão de Seleção: integram a comissão

de seleção os Professores Drs. Robson da Silva,  Thiago Castilho de Mello e Grasiele Cristiane Jorge. 1.3

Bolsas CAPES Demanda Social:  foram recebidas 02 novas bolsas, portanto, o PPG-MAT apresenta no

total  04  bolsas  (03  disponíveis  e  01  está  atribuída  para  a  aluna  Francis).  Já  em  relação  à  bolsa

PICME/OBMEP CAPES do aluno George, a mesma não entra na cota do Programa, a concessão é na

modalidade  de  empréstimo,  ou  seja,  após  o  aluno  defender  a  dissertação  de  mestrado,  ocorre  o

recolhimento da bolsa. O presidente informou também que na PROPGPq (Pró-Reitoria de Pós-Graduação e

Pesquisa da Unifesp), há uma política de remanejamento das bolsas entre os programas de pós-graduação,

em relação as bolsas que não forem atribuídas. E que o PPG-MAT manifestou interesse à PROPGPq, se

existirem bolsas remanescentes.  1.4 Reunião CPGPq - SP:  o presidente esteve na reunião do CPGPq

(Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa) em 29/04 e destacou as seguintes informações: devido a cortes

de gastos do governo federal a CAPES irá recolher as bolsas que não estiverem atribuídas até maio de

2015; os programas de pós-graduação com bolsas não alocadas e sem processo seletivo em andamento

deverão ceder estas bolsas a outros programas; e os programas novos não correm o risco de perder bolsas,

caso não consigam atribuí-las no prazo.

2. EXPEDIENTE:
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2.1 Programa de Verão 2016: os membros  deliberaram sobre o pré-projeto do programa verão de janeiro

e fevereiro de 2016 enviado anteriormente pelo presidente. Foram sugeridos 03 minicursos: Álgebra de Lie,

Otimização e Problemas Matemáticos de Dinâmica Orbital. 

3. ORDEM DO DIA:

3.1 Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária realizada em 22/04/15: Após revisão dos membros da ata

da última reunião,  foi  aprovado por  unanimidade com as seguintes alterações:  correção ortográfica do

sobrenome do Prof. Dr. Thiago Castilho de Mello, onde se lê "Melo" o correto é "Mello"; e em relação a

participação  dos  membros  por  videoconferência,  alterou-se  onde  se  lê  "estiveram  presentes"  para

"participaram os  senhores".  3.2  Disciplinas  oferecidas  no  PPG-MAT  no  2º  semestre  -  2015:  Após

sugestões dos alunos regulares e votação entre os membros, foi aprovado por unanimidade as disciplinas

Álgebra,  Otimização e Matemática Discreta. A disciplina Otimização será ministrada pelo Prof.  Dr.  Luís

Felipe César da Rocha Bueno e a disciplina de Matemática Discreta pelo Prof. Dr. Robson da Silva. Em

relação à atribuição da disciplina Álgebra o presidente irá entrar em contato com os docentes do PPG-MAT

e verificar quem tem interesse em ministrar esta disciplina no 2º semestre, levando em conta quem ainda

não ministrou aulas no 1º semestre. As atribuições deverão ser enviadas a Comissão de Atribuição até o dia

18/05. 3.3 Aprovação do Projeto Verão:  Foi aprovado por unanimidade as linhas gerais do projeto de

verão e os membros da comissão que será composta pelos Profs. Drs. Robson da Silva, Rodolpho Vilhena

de Moraes, Luís Felipe César da Rocha Bueno, Ângelo Calil Bianchi e Tiago Rodrigues Macedo, caso este

último aceite o convite. 3.4. Edital de Seleção Aluno Especial 2º semestre: Foi sugerido e aprovado por

unanimidade a utilização do mesmo edital do 1º semestre, apenas com alterações de datas. O processo

seletivo está previsto para Junho e Julho de 2015. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a

reunião às onze horas e quinze minutos Para constar, eu Eliane de Souza, Assistente em Administração,

lavrei a presente ata que depois de aprovada, será assinada pelo pelo Presidente e Secretário(a):

Prof. Dr. Robson da Silva ____________________________________

Eliane de Souza                         ____________________________________        

pág. 2/2

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58


