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Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, com início às dez horas, na sala de 1 

Videoconferência da Unidade Talim, nesta cidade de São José dos Campos, reuniram-se os membros da 2 

Comissão de Ensino de Pós-Graduação em Matemática Aplicada, em sessão ordinária, sob a presidência 3 

do Prof. Dr. Robson da Silva, com a participação dos senhores Professores Doutores: Fernando Martins 4 

Antoneli Júnior, Gabriel Haeser, Rodolpho Vilhena de Moraes, Thiago Castilho de Melo, e convidado o 5 

senhor Professor Doutor: Luís Felipe César da Rocha Bueno. Havendo quórum legal, o presidente iniciou a 6 

reunião. INFORMES: 1 – Implementação do PPG-MAT: a-) O PPG-MAT foi cadastrado no Sistema Nacional 7 

de Pós-Graduação e na Plataforma Sucupira; b-) A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unifesp inseriu os 8 

dados do Mestrado no SIU e na Área exclusiva; c-) A CAPES concedeu duas bolsas para o Programa. 2 - 9 

Processo Seletivo 2015 – Aluno regular: O presidente anunciou que houve quarenta inscritos, deste total 10 

vinte fizeram a prova, tendo como resultado quatro aprovados. A primeira colocada é uma candidata da 11 

Venezuela, o segundo colocado é do Pará, fez graduação na UFPA e é bolsista PICME, o terceiro colocado 12 

estudou na UNESP de Rio Claro e o quarto colocado formou-se na UNESP de Ilha Solteira. 3 – Processo 13 

Seletivo 2015 – Aluno especial: O presidente informou que há dezesseis inscritos. Para avaliação serão 14 

analisados os Históricos Acadêmicos e o CV Lattes. As inscrições se encerraram no dia de hoje. 15 

EXPEDIENTE: 1 – Abertura de Processo Seletivo 2º Sem. 2015. O Presidente disse que o ideal é 16 

oferecermos as vagas não preenchidas no Processo Seletivo do 1º Semestre, tendo em vista o ingresso 17 

anual de 10 alunos. Discutiram-se a possibilidade de realizar o Processo Seletivo do 2º Semestre em duas 18 

etapas e fazer as etapas do mesmo com antecedência para facilitar o deslocamento dos aprovados para 19 

São José dos Campos. O assunto será pautado na próxima reunião da CEPG para deliberação. 2 – 20 

Programa PICME - Mestrado: O presidente passou a palavra ao coordenador do PICME, Prof. Thiago, para 21 

que este apresentasse o Nível II do PICME. Há previsão de oferta de bolsas de Iniciação Científica e de 22 

bolsas de Mestrado pelo PICME: Nível I: bolsa CNPQ de iniciação científica de um ano renovável por mais 23 

um ano; Nível II: bolsa CAPES de mestrado, com possibilidade de início ainda na graduação como aluno 24 

especial. O Prof. Thiago exemplificou que o candidato George Absalão Pandino de Morais, aprovado no 25 

processo seletivo, é medalhista da OBMEP e que, por isso, satisfaz os requisitos para solicitar bolsa de 26 

mestrado no PICME. A solicitação de sua bolsa PICME de mestrado já foi enviada à coordenação nacional. 27 

A ideia para o Nível II é fazer uma rigorosa seleção de alunos no final da graduação para que estes possam 28 

cursar as disciplinas do Mestrado e, ao mesmo tempo, terminar a graduação. Para tanto é preciso haver um 29 

compromisso por parte do candidato ao Nível II de concluir o mestrado, após o ingresso como aluno regular, 30 

em até vinte e quatro meses após o início da vigência da bolsa de mestrado do PICME. O Prof. Thiago trará 31 

na próxima reunião da CEPG um texto com a descrição do PICME no âmbito do PPG-MAT para ser 32 

discutido. ORDEM DO DIA: 1 – Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária da CEPG realizada em 23/02/15. 33 

Colocada em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. 2 – Resoluções: a) mínimo de créditos por 34 

semestre: O Presidente apresentou proposta de resolução sobre a obrigatoriedade de matrícula em 35 

disciplinas enquanto faltarem créditos para integralizar o curso e critérios para aferição de desempenho 36 
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satisfatório em disciplinas. Após discussão, foi aprovada por unanimidade a Resolução Nº 1 de 2015 que 37 

estabelece: a integralização dos créditos deverá ser feita no prazo máximo de dois anos, exceto nos casos 38 

devidamente justificados e autorizados pela CEPG; alunos regularmente matriculados não podem ficar sem 39 

matrícula em disciplinas enquanto faltarem créditos para a integralização do mestrado; alunos com 40 

desempenho médio inferior a 1,0 serão desligados do Programa, sendo considerado, para efeitos de cálculo 41 

desse desempenho médio, a seguinte correspondência: A = 3,0, B = 2,0, C = 1,0 e D = 0,0. b) Seminários:  42 

O Presidente da CEPG-MAT apresentou proposta de resolução sobre a presença mínima que alunos 43 

regulares precisam ter nos seminários semanais do Programa. Após discussão, foi aprovada por 44 

unanimidade a resolução que estabelece: os Seminários de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 45 

Matemática Aplicada, também denominados Seminários de Matemática Aplicada, ocorrem semanalmente 46 

em local e horário fixados pela CEPG antes do início de cada semestre; a CEPG poderá, a seu critério, 47 

validar presença em seminários organizados por outras instituições ou grupos de pesquisa; até a 48 

integralização do curso, alunos regularmente matriculados devem ter presença mínima de 75% nos 49 

Seminários em cada semestre; o controle de frequência será feito pelo docente do Programa responsável, 50 

no semestre vigente, pelos Seminários; alunos que não satisfizerem o estabelecido nesta resolução, salvo 51 

em casos devidamente justificados, poderão ser desligados do Programa. 3 – Homologação da eleição da 52 

representação do PPG-MAT na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do ICT – Unifesp: O Presidente 53 

informou que houve uma única chapa inscrita para representação composta pelos professores Renato 54 

Alessandro Martins (Titular) e o Professor Pedro Levit Kaufmann (Suplente). Aprovada por unanimidade a 55 

homologação da eleição. 4 – Mudança na data da reunião ordinária da CEPG do dia 20/05/15: Aprovada 56 

por unanimidade a mudança das datas das reuniões ordinárias de abril e maio para, respectivamente, 22 de 57 

abril às 14h00 e 13 de maio às 10h00. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 58 

doze horas. Para constar, eu Herickson Akihito Sudo Lutif, Assistente em Administração, lavrei a presente 59 

ata que depois de aprovada, será assinada pelo Pelo Presidente e Secretário(a): 60 

Prof. Dr. Robson da Silva    ____________________________________ 61 

Herickson Akihito Sudo Lutif                    ____________________________________         62 


