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Aos vinte dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, com início às catorze horas, na sala de 1 

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

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

presidência do Prof. Dr. Robson da Silva. Participaram os senhores Professores Doutores: Gabriel Haeser, 4 

Thiago Castilho de Mello, Fernando Martins Antoneli Júnior, Luís Felipe César da Rocha Bueno e 5 

convidados os senhores Professores Doutores: Grasiele Cristiane Jorge e Ângelo Calil Bianchi. O Professor 6 

Doutor Rodolpho Vilhena de Moraes justificou sua ausência. Havendo quorum legal, o presidente iniciou a 7 

reunião. INFORMES: 1 – Início das aulas: O presidente reportou que há dois alunos regulares e nove 8 

alunos especiais frequentando as aulas. 2 – Bolsas: O presidente informou que por hora não é possível 9 

atribuir as bolsas disponíveis, duas bolsas Demanda Social e uma bolsa de empréstimo da Pró-Reitoria de 10 

Pós-Graduação, para alunos do programa, pois os atuais alunos já estão com bolsa. 3 – Representação 11 

Discente. O Coordenado do Programa consultou os atuais alunos, Francis Lorena Larreal Herrera e George 12 

Absalão Pandino de Morais, a respeito da representação discente na CEPG. Os mesmos ficaram de dar 13 

uma resposta nos próximos dias sobre como ficará a representação discente. EXPEDIENTE: 1 – Programa 14 

PICME - Mestrado. O Professor Thiago Castilho de Mello apresentou o texto do PICME. O professor fez 15 

uma breve explicação das características e fases do programa. O presidente expressou satisfação com o 16 

programa. Os membros discutiram brevemente sobre o programa e solicitaram pequenos ajustes. O texto 17 

vai ser publicado no site do PPG-MAT e enviado à Pró-Reitoria. Será solicitado que o texto entre como 18 

informe numa reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa. Este item foi promovido à ordem do dia. 19 

2 – Planejamento futuro do PPG-MAT (Plataforma Sucupira): metas, prazos, qualidade, etc. O presidente 20 

apresentou proposta de texto com o planejamento do Programa contendo objetivos e metas. Este texto será 21 

publicado na Plataforma Sucupira da CAPES. Este item foi promovido à ordem do dia. 3 – Programa de 22 

Verão 2016: O presidente disse que o objetivo deste programa é promover cursos, disciplinas, minicursos e 23 

atividades de pesquisa. O presidente sugeriu algumas possíveis atividades e disse que os alunos do 24 

Programa têm interesse em cursar disciplina no verão. O prof. Ângelo Calil Bianchi, Coordenador do 25 

PROFMAT disse que a disciplina de Resolução de Problemas tem quatro semanas e que precisa ser 26 

definido que ministrará. O Coordenador pretende fazer a solicitação de apoio financeiro dos eventos em 27 

maio. Os membros propuseram algumas disciplinas para o Programa de Verão em 2016 e realizar quatro 28 

workshops: Álgebra, Códigos, Combinatória e Otimização. Os professores Angelo, Grasiele, Robson e Luis 29 

Felipe ficaram responsáveis por escrever os textos dos workshops de Álgebra, Códigos, Combinatória e 30 

Otimização, respectivamente. O presidente disse que pretende colocar este item na pauta da próxima 31 

CEPG para discussão e votação. 4 – Disciplinas a serem oferecidas no 2º semestre de 2015. Após 32 

conversa prévia com os alunos, estes manifestarem desejo de cursar as disciplinas de Otimização Linear e 33 

Matemática Discreta. Os membros frisaram a importância de se fazer a disciplina de Álgebra Linear. 34 

ORDEM DO DIA: 1 – Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária da CEPG, ocorrida em 18/03/2015. 2 – 35 

Edital do Processo Seletivo 2º Sem. 2015. O Edital foi avaliado e discutido pelos membros presentes tendo 36 
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sido registradas no momento da reunião duas alterações. A divulgação do Edital ficou para o dia seguinte à 37 

reunião. 3 – Comissão de Seleção (alunos regulares e especiais): Os membros indicaram os nomes dos 38 

Professores Robson da Silva, Grasiele Cristiane Jorge e Thiago Castilho de Mello para compor esta 39 

comissão. 4 – Programa PICME – Mestrado: Votação do texto apresentado pelo prof. Thiago com as 40 

alterações sugerias. 5 – Planejamento futuro do PPG-MAT: votação do texto proposto pelo presidente com 41 

as alterações sugerias. Todas as propostas da Ordem do Dia foram votadas e aprovadas por unanimidade. 42 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos. Para 43 

constar, eu Herickson Akihito Sudo Lutif, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que depois de 44 

aprovada, será assinada pelo Pelo Presidente e Secretário(a): 45 

Prof. Dr. Robson da Silva    ____________________________________ 46 

Herickson Akihito Sudo Lutif                    ____________________________________         47 


