
ATA DA QUARTA 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 doze dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, 5 

no Auditório Airton Silva, 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 nove de Abril do 9 

corrente ano. Pauta: 1) Solicitação de composição de banca examinadora de 10 

Mestrado; 2) Solicitação de validação e dispensa de disciplinas; 3) Solicitação de 11 

prorrogação de prazo para conclusão de curso; 4) Solicitação de prorrogação de 12 

exame de qualificação oral; 5) Solicitação para nova realização de exame de 13 

qualificação, prova escrita; 6) Solicitação de credenciamento de professor; 7) Outros 14 

assuntos. Estiveram presentes, além do Coordenador, os Professores, Cleverson 15 

Roberto da Luz, Maicon Marques Alves, Marcelo Sobottka e o acadêmico Felipe 16 

Augusto Tasca. Estiveram ausentes os Professores Daniel Gonçalves (afastado para 17 

PosDoc) e Antonio Carlos Gardel Leitão. Havendo quórum, foi aberta a sessão. O 18 

expediente constou da apreciação da ata da última reunião, a qual foi aprovada  19 

pelos membros presentes. 1)  Foi analisada e aprovada a seguinte Banca 20 

Examinadora de Dissertação de Mestrado do discente Claunei Kayser: os 21 

Professores Ruy Coimbra Charão (orientador e presidente), Marcio Antônio Jorge da 22 

Silva (UEL), Cleverson Roberto da Luz e Paulo Mendes de Carvalho Neto; 2) Foram 23 

analisadas as seguintes solicitações de alunos: de validação de disciplinas do aluno 24 

Hernán Roberto Agamez Urueta, cursadas no  Programa de Pós-graduação em 25 

Matemática  da UNICAMP, sendo aprovada a disciplina de Variável Complexa e 26 

indeferida a disciplina de Equações Diferenciais Parciais, tendo em vista não 27 

contemplar o plano de ensino deste Programa; e de dispensa de disciplinas do aluno 28 

Lucas Dodl e Souza, cursadas na Universidade do Porto, Portugal, sendo indeferido, 29 

tendo em vista a disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias não contemplar o 30 

plano de ensino deste Programa e na disciplina de Variável Complexa não ter obtido 31 

conceito igual ou superior a “B”. 3) Foi analisada e aprovada a solicitação de 32 

prorrogação de prazo para conclusão do curso de Mestrado, por cinco meses do 33 

aluno Eduardo Pandini Barros, a partir de Março do corrente ano; 4) Foi analisada e 34 

aprovada a solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de 35 

qualificação de Doutorado – Prova Oral, por dois meses, do aluno Edson Cilos 36 

Vargas Júnior; 5) Considerando o  histórico acadêmico do aluno Tadeu 37 

Zavistanovicz de Almeida, foi analisada e aprovada a solicitação de um novo prazo 38 

para realização da segunda tentativa do exame de qualificação de Doutorado – 39 

Prova Escrita, de Equações Diferenciais,  a ser realizado até o dia 05 de Junho com 40 

a mesma composição da banca examinadora do exame anterior formada pelos 41 

professores Matheus Cheque Bortolan e Jauber Cavalcante de Oliveira. 6)  42 

Considerando a Resolução  Nº 01/PPGMTMCC/2010, e as diretrizes  de  (re-) 43 

credenciamento no Corpo Permanente onde o docente deverá possuir ao menos 44 

dois artigos a cada três anos, publicados em periódicos Qualis B1 a A1, ou de 45 

qualidade equivalente; e para ambas as categorias é indicado que o docente oriente 46 

ao menos um discente a cada quatro anos,  foi analisado e aprovado o parecer nº 47 

06/2018 da Comissão de Credenciamento do corpo docente, designada pela 48 

Portaria nº 05/PGMTMPA/17, que recomenda o credenciamento no corpo 49 

permanente do Professor Cleverson Roberto da Luz. 7) Foi analisado e homologado 50 

o ad referedum  que aprovou a Banca Examinadora de Qualificação de Doutorado, 51 

Prova Oral, do discente Luis Augusto Uliana, formada pelos  Professores Ruy Exel 52 

Filho (orientador e presidente), Artur Oscar Lopes (UFRGS), Gilles Gonçalves de 53 



Castro e Marcelo Sobottka. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 54 

encerrou a reunião às onze horas, da qual eu, Elisa Barbosa Amaral, lavrei a 55 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo 56 

Coordenador e demais membros presentes do Colegiado Delegado. Florianópolis, 57 

doze de Abril de dois mil e dezoito. 58 


