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

de Videoconferência da Unidade Talim, 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, com a participação dos senhores Professores Doutores: Thiago

Castilho de Melo, Renato Alessandro Martins e Rodolpho Vilhena de Moraes. Os demais membros desta

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

INFORMES: 1 – Processo Seletivo: 5 candidatos foram aceitos no mestrado sem a necessidade de fazer a

prova  escrita  (2ª  Fase)  e  os  demais  17  deverão  fazê-la.  A  prova  escrita  será  no  dia  24  deste  mês.

Praticamente todos os candidatos fizeram Licenciatura; Houve 1 bacharel e este é estrangeiro. O programa

tem 3 bolsas para serem atribuiídas.  2 – Programa de Verão: O presidente anunciou que no Programa de

Verão haverá as seguintes disciplinas:  Álgebra Linear,  a professora Gleiciane da Silva Aragão aceitou

ministrar,  e  Resolução  de  Problemas,  ainda  sem  docente.  Além  das  disciplinas  estão  previstos  dois

minicursos  e  três  workshops:  “Otimização”,  Combinatória”  e  “Códigos”.  EXPEDIENTE: 1  –  Início  da

discussão  sobre  correções  e  mudanças  no  Regimento  do  PPG-MAT:  o  Coordenador  mencionou  ter

identificado artigos do Regimento do PPG-MAT que precisam ser revistos ou modificados. Disse que essa

discussão deverá ser feita sem pressa para que sejam apontadas todas as mudanças necessárias antes de

submeter  o  novo  regimento  para  aprovação.  Uma  das  sugestões  foi  a  inclusão  no  regimento  da

necessidade de os alunos fazerem exame de qualifição.  Algumas possibilidades foram levantadas e o

assunto deverá voltar ao expediente da próxima reunião. Foi proposto que alunos que obtiverem conceito A

numa disciplina sejam dispensados de fazer o exame de qualificação na mesma. Outra mudança sugerida

foi a modificação dos artigos que tratam do processo seletivo para que ficasse claro que a Comissão de

Seleção poderá utilizar, como forma de avaliaçã dos candidatos, quaisquer dos itens: currículo, histórico

escolar,  desempenho em Curso de Verão,  Carta  de Recomendação, prova escrita,  ou outros.  No item

credenciamento e recredenciamento de docentes no PPG-MAT o Coordenador informou que atualmente o

Regimento exige ao menos uma publicação com Qualis B1 ou superior. No entender do Coordenador, esse

é um critério muito forte e o mesmo deveria ser revisto. Para o Coordenador, trata-se de estabelecer um

mínimo que um docente precisa ter para poder pedir o credenciamento que será aceito ou não pela CEPG.

Uma alternativa apresentada foi atribuir pesos às publicações segundo o Qualis das revistas (A1 equivale a

100 e os seguintes decrescem de 15, sendo B5 equivalente a 10) e exigir  que, para ter direito a pedir

credenciamento o docente deveria somar ao menos 70 pontos em artigos nos úlltimos quatro anos. Outra

sugestão é que a CEPG leve em conta os índices de produtividade da CAPES quando for julgar o pedido de

credenciamento de um docente. Este assunto voltará a ser discutido na próxima reunião. ORDEM DO DIA:

1 – Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária da CEPG, ocorrida em 13/05/2015.  Após correçaõ do nome

da disciplina a ser oferecida no próximo semestre de Álgebra Linear para Álgebra, a ata foi aprovada por

unanimidade com esta ressalva. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião ao meio-dia.

Para constar,  eu,  Herickson Akihito Sudo Lutif,  Assistente em Administração, lavrei  a presente ata que

depois de aprovada, será assinada pelo Pelo Presidente e Secretário(a):
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Prof. Dr. Robson da Silva ____________________________________

Herickson Akihito Sudo Lutif                 ____________________________________        
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