
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE DOIS MIL E DEZOITO DO COLEGIADO 1 

DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PURA E 2 

APLICADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 3 

 4 

Aos quinze dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta 5 

minutos, na Sala 007, no Departamento de Matemática, reuniu-se o Colegiado 6 

Delegado deste Programa, sob a Presidência do seu Coordenador, Professor Ruy 7 

Coimbra Charão, para tratar da seguinte ordem do dia, conforme convocação 8 

expedida a todos os professores, membros deste colegiado, em dois de Fevereiro 9 

do corrente ano. Pauta: 1) Relatório de atividades e solicitação de prorrogação de 10 

contrato de professor visitante: Professor Jorge José Garcés Pérez. Estiveram 11 

presentes, além do Coordenador, os Professores Cleverson Roberto da Luz, 12 

Marcelo Sobottka, Maicon Marques Alves e o Aluno Natã Machado. Estiveram 13 

ausentes os Professores Daniel Gonçalves e Antônio Carlos Gardel Leitão. Havendo 14 

quórum, foi aberta a sessão. 1) Foi colocado para análise e discussão do Colegiado 15 

o relatório de atividades do professor Jorge José Garcés Pérez referente ao seu 16 

contrato de professor visitante no período de dois de maio de dois mil e dezesseis a 17 

primeiro de maio de dois mil e dezoito tendo sido aprovado por unanimidade. O 18 

Colegiado também analisou a solicitação de prorrogação do contrato do Professor 19 

Jorge José Garcés Pérez. Tendo em vista a recomendação favorável do 20 

Departamento e as atividades propostas para atuação no Programa de Pós-21 

graduação no período de prorrogação e, ainda, que a prorrogação está prevista na 22 

Cláusula Nona do contrato, o Colegiado aprovou a solicitação de prorrogação por 23 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião 24 

às onze horas da qual eu, Elisa Barbosa Amaral, lavrei a presente ata que, depois 25 

de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros 26 

presentes do Colegiado Delegado. Florianópolis, quinze de Fevereiro de dois mil e 27 

dezoito. 28 


