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Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quinze, com início às dezesseis horas e quinze 1 

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

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

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

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

Vilhena de Moraes e o representante discente George Absalão Pandino de Morais. Os demais membros 6 

desta Comissão de Ensino justificaram suas ausências. Havendo quorum legal, o presidente iniciou a 7 

reunião. INFORMES: 1 – Outras Modalidades de Bolsa: O Coordenador do PPG-Mat perguntou à Direção e 8 

à Pró-Reitoria se haveria a possibilidade de obter novas modalidades de bolsa, quando obteve resposta 9 

negativa. 2 – Seminário de Acompanhamento CAPES –  O Presidente informou que participou online nos 10 

dias 13 e 14 de agosto de 2015. O Coordenador de Área ficou de apresentar aos participantes do Seminário 11 

os slides. Houve discussão sobre como inserir Jovens Doutores nos Programas de Pós-Graduação sem 12 

contabilizar tanto quanto um professor não recém-doutor, mas ainda não há um documento pronto. Este 13 

assunto vai ser discutido na Coordenação de Área para ser deliberado. De modo geral, os PPGs na Área de 14 

Matemática e Estatística têm pouca inserção com o setor produtivo. O Coordenador informou a 15 

possibilidade de criação de um laboratório de Matemática Aplicada e Estatística para dar mais visibilidade 16 

do grupo no Parque Tecnológico. A orientação é que o Qualis seja usado para avaliar o programa e não 17 

seus indivíduos. Qualis: saem da base do Qualis periódicos que não são citados pelos programas no ano 18 

anterior. O Coordenador de Área introduziu além do PQ1 e PQ2, dois novos índices PA (número de 19 

publicações no extrato A / número de docentes permanentes) e PA1 (número de publicações no extrato A1 / 20 

número de docentes permanentes). O PQ3 foi abandonado. O Coordenador de Área disse que está 21 

esperando os dados consolidados. O Prof. Robson da Silva vai encaminhar para os participantes os dados 22 

do programa para análise e consolidação. 3 – Semana da Matemática e Computação: O Professor Robson 23 

disse que seria interessante que algum aluno da Pós-Graduação apresentasse trabalho. 4 – Realização do 24 

CNMAC 2017 na Unifesp: O Coordenador do PPG-MAT informou aos membros que existe a possibilidade 25 

de a Unifesp se candidatar para realizar, em conjunto com a FATEC e o Parque Tecnológico, o CNMAC de 26 

2017. 5 – Convite / Incentivo aos Docentes Participarem dos Seminários: O Coordenador do PPG-MAT 27 

incentivou os membros da CEPG a participarem da Disciplina de Seminários que devem sempre ocorrer em 28 

todos os semestres. O Coordenador frisou que alunos ainda estão sem orientador e precisam dos 29 

Seminários para decidir qual será seu orientador. EXPEDIENTE: 1 – Exame de Proficiência em Língua 30 

Inglesa: O Exame será no dia 11 de novembro de 2015. Foi pensada uma prova: Tradução / Versão de um 31 

texto. Os PPGs usam o desempenho em Provas do TOEFL ou IsF. O Coordenador chamou a atenção para 32 

três aspectos: apresentação de certificado de aprovação em algum exame/prova que já foi realizado pelo(a) 33 

aluno(a) (e.g. TOEFL). Existe a opções de pagar uma prova em escola credenciada (Cultura Inglesa) R$ 34 

111,00 ou realizar a aplicação de uma prova aqui, que avalia o aluno, elaborada por uma Comissão 35 

designada para este fim pela CEPG do Programa. O texto da Prova local será relativo à Matemática, pois 36 
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cada PPG faz uma prova com termos técnicos relativos. O Coordenador disse que haveria de se aplicar a 37 

prova aqui presencialmente. O representante discente pediu a palavra e disse que se for tradução os alunos 38 

estrangeiros poderão ter alguma dificuldade devido a não familiaridade com o Português. Para o Professor 39 

Gabriel Haeser, o que haverá essencialmente é a compreensão do aluno em inglês a despeito dos erros em 40 

Português que podem surgir. O Professor Rodolpho Vilhena de Moraes sugeriu a tradução de abstracts. O 41 

Coordenador do PPG-MAT pediu a formação de uma Comissão. Os professores Pedro Levit Kaufmann e 42 

Rodolpho Vilhena de Moraes foram os escolhidos para formar esta Comissão do Exame de Proficiência. A 43 

Prova será com o uso de dicionário impresso no dia 11 de novembro de 2015. O que ficou decidido para o 44 

Exame de Proficiência foi aprovado por todos os membros presentes.  2 – Trajetória BCT – Mestrado em 45 

Matemática Aplicada: O Coordenador do PPG-MAT apresentou uma sugestão para a trajetória de alunos do 46 

BCT que queiram ingressar direto no Mestrado. O Prof. Gabriel Haeser disse que o aluno para ser 47 

convidado para entrar do BCT para o PPG deve ter um currículo mínimo e não incentivar a todos os alunos 48 

a fazerem isso. Ficou decidido, após discussão, que o PPG-MAT não deveria publicar em seu site esta 49 

sugestão de trajetória. 3 – Processo Seletivo 2016: O Coordenador do PPG-MAT disse que o Processo 50 

Seletivo anterior ocorreu de forma suave. [Fernando Martins Antoneli Júnior saiu antes de terminar a 51 

reunião, pois tinha compromisso às 15h30]. O Coordenador do PPG-MAT propôs inscrição ao longo do 52 

Processo Seletivo, de todas as fases. Se os candidatos se inscreverem até 8 de dezembro de 2015 53 

participam da Primeira Fase, quando será decido se cada candidato(a) é: 1) Aceito direto. 2) Condicionado 54 

a desempenho na Disciplina de Verão. 3) Prova escrita. Se os candidatos se inscrevem em janeiro eles 55 

podem ser aceitos diretamente ou ter sua aceitação condicionada a bom desempenho na Prova escrita. 56 

Caso existam bolsas, estas serão concedidas após análise do currículo, desempenho na Disciplina de 57 

Verão e Prova Escrita. O Coordenador propôs inscrição até 20 de janeiro de 2016 e manter o Processo 58 

seletivo igual ao semestre passado. Devido ao adiantado da hora, o professor Robson marcou uma Reunião 59 

Extraordinária para próxima semana para deliberar sobre esse assunto. ORDEM DO DIA: 1 – Aprovação da 60 

Ata da 7ª Reunião Ordinária da CEPG, ocorrida em 15/07/2015: Aprovada por unanimidade. 2 – Aprovação 61 

da Ata da 8ª Reunião Ordinária da CEPG, ocorrida em 12/08/2015: Aprovada por unanimidade. 3 – Carta à 62 

PRPGPq: Impacto dos Cortes de Verba no PPG-MAT: O Coordenador do PPG-MAT disse que na última 63 

reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, ficou decidido que não era o caso de se impedir a 64 

entrada de novos alunos no PPGs, nem o credenciamento de novos docentes. Foi solicitado que cada PPG 65 

reunisse sua CEPG e enviasse para a PRPGPq uma carta de uma ou duas páginas dizendo se e quais 66 

impactos teriam os cortes orçamentários anunciados pelo Governo Federal. O PPG não demanda estrutura 67 

de laboratório, insumos, etc. Não sendo, pois, apropriado impedir a entrada de novos alunos. A carta 68 

proposta foi aprovada por unanimidade. 4 – Mudanças no Regimento: Exame de Qualificação e 69 

Credenciamento de Novos Docentes: O Coordenador do PPG-MAT disse que as mudanças no Regimento 70 

sobre os critérios para credenciamento de docentes refletem a recomendação de que o Qualis deve ser 71 

usado para avaliar programas e não docentes individualmente. A mudança foi aprovada por unanimidade. 72 
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Sobre o Exame de Qualificação, o Coordenador do PPG-Mat propôs colocar no Regimento que o(a) 73 

aluno(a) tem que fazer o Exame de Qualificação sobre os conteúdos das disciplinas de Análise no Rn, 74 

Álgebra Linear e Álgebra Linear Aplicada. Os detalhes serão estabelecidos em Resolução à parte 75 

informando como vai ser o formato, que dia vai ser a prova e os critérios. Há de ser uma norma interna 76 

específica. Os membros aprovaram por unanimidade. 5 – Pedido de Aproveitamento de Estudos 77 

(Disciplinas e Seminários) da Aluna Jaqueline Dayanne Capucci Castelluber: Os membros decidiram que 78 

serão aproveitadas as Disciplinas de Análise do Rn (4 créditos) e Topologia Real (3 créditos). Os 79 

Seminários não serão aproveitados no histórico acadêmico da aluna. As decisões foram aprovadas por 80 

unanimidade. 6 – Discussão sobre Correções e Mudanças no Regimento do PPG-MAT: Sobre o 81 

credenciamento de docentes o Coordenador do PPG-MAT disse que o Qualis não pode ser critério para 82 

avaliação individual. Após ampla discussão, sobre a ministração de Seminários todos os semestres, o 83 

professor Gabriel Haeser posicionou-se no sentido de não sistematizar Seminários todos os semestres, pois 84 

percebe como sendo exagerada a exigência de haver disciplina de Seminários todo semestre. Para ele, 85 

apenas dois semestres bastariam. Por outro lado, o Coordenador do PPG-Mat atentou aos membros 86 

presentes que a ministração de Seminários será apenas por uma hora e trinta minutos por semestre. Foi 87 

dada a palavra ao representante discente, que disse que por um lado é desconfortável a pessoa ser 88 

obrigada a participar, mas que não sabe como as pessoas reagiriam se não fosse obrigatório. Sugeriu 89 

colocar o Seminário como uma disciplina que dá alguma bonificação: crédito, desobrigação de alguma outra 90 

coisa. A Comissão decide deixar como está tal qual está regulamentado (1 crédito) no Rregimento. O 91 

Representante. O representante discente sugeriu aproveitar uma disciplina como se fosse Seminários. O 92 

Professor Gabriel disse que poderia diminuir a quantidade de quatro Seminários. Nada ficou decidido sobre 93 

este assunto e o mesmo voltará a ser discutido. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 94 

reunião às dezoito horas e vinte um minutos. Para constar, eu, Herickson Akihito Sudo Lutif, Assistente em 95 

Administração, lavrei a presente ata que depois de aprovada, será assinada pelo Pelo Presidente e 96 

Secretário(a): 97 

Prof. Dr. Robson da Silva    ____________________________________ 98 

Herickson Akihito Sudo Lutif                    ____________________________________         99 


