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Comissão de Ensino de Pós-Graduação em Matemática Aplicada

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM MATEMÁTICA APLICADA, REALIZADA EM 23/02/2015

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, com início às onze horas e quinze minutos,

na sala 209 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, com a participação dos senhores Professores Doutores: Gabriel

Haeser, Rodolpho Vilhena de Moraes, Thiago Castilho de Melo e Luís Felipe César da Rocha Bueno, e

convidados os senhores Professores Doutores: Ângelo Calil Bianchi, Luiz Augusto Fernandez de Oliveira –

ITA, Pedro Levi Kaufmann, Renan Edgard Pereira Brito de Lima e Renato Alessandro Martins. Havendo

quorum legal, o presidente iniciou a reunião.  INFORMES:  1 – Processo Seletivo 2015 – 1:  O presidente

destacou as seguintes informações: a-) as inscrições serão até 02/03/15; b-) a prova escrita será realizada

em 11/03/15; c-) o professor da Instituição que irá aplicar a prova fora da UNIFESP irá assinar um termo de

compromisso aprovado pela CEPG-MAT.  2 – Implementação do PPG-MAT:  O presidente ressaltou que

para implementação do PPG-MAT estão pendentes a criação do código na CAPES, cadastro no SIU –

Sistema de Informações Universitárias e cadastro na Área Exclusiva da UNIFESP pela Pró-Reitora de Pós-

Graduação e Pesquisa - PROPGPq. 3 – Bolsa CAPES – DS (Demanda Social): O presidente informou que

a previsão é de sejam disponibilizadas 02 (duas) bolsas de Mestrado para o PPG-MAT.  ORDEM DO DIA: 1

–  Aprovação  da  ata  de  1ª  Reunião  Ordinária  realizada  em  26/01/15.  2  –  Aprovação  de  Termo  de

Compromisso da Prova Escrita do Processo Seletivo que será realizada fora da UNIFESP. 3 – Abertura de

Processo Seletivo para Aluno Especial que irá cursar Disciplina(s) Isolada(s) no 1º sem. 2015: Foi discutido

pelos membros a seleção por análise de currículo e proposto que a comissão de seleção será a mesma dos

alunos regulares.  4 – Assinatura das Atas:  Fois proposto que as atas das reuniões da CEPG-MAT sejam

assinadas apenas pelo Presidente e Secretário(a) e que os demais membros e convidados assinarão a lista

de  presença.  Todas  as  propostas  da  Ordem  do  Dia  foram  votadas  e  aprovadas  por  unanimidade.

EXPEDIENTE: 1 – Alterações no Regimento do PPG-MAT:  Foram discutidas pelos membros possíveis

ajustes,  correções e alteração no Regimento.  Por hora o entendimento fui  o de que é melhor  aprovar

resoluções a respeito dos temas mais simples. O assunto voltará à pauta da próxima reunião na forma de

discussão  de  propostas  de  resoluções  sobre:  mínimo  de  créditos  por  semestre;  caracterização  dos

seminários. Em relação ao mínimo de créditos por semestre, o Prof. Thiago sugeriu que enquanto os alunos

regulares não cumprirem todos os créditos do programa é necessário a matrícula em pelo menos 01 (uma)

disciplina  do  PPG-MAT.  2  –  Processo  Seletivo  2º  Sem.  2015:  Foi  proposto  que  após  o  resultado  do

processo seletivo do 1º sem, caso todas as vagas não sejam preenchidas, poderá ocorrer a abertura do

processo seletivo no 2º sem. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às doze horas e

trinta e dois 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                         ____________________________________        
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