
ATA DA QUINTA 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 Maio de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta 5 

minutos, no Auditório Airton Silva, no Departamento de Matemática, reuniu-se o 6 

Colegiado Delegado deste Programa, sob a Presidência do seu Coordenador, 7 

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

convocação expedida a todos os professores, membros deste colegiado, em nove 9 

de Abril do corrente ano. Pauta: 1) Resultados das Eleições; 2) Solicitação de 10 

credenciamento Fábio Júnior Margotti; 3) Abertura de Edital de ingresso para 11 

2018.2; 4) Outros assuntos. Estiveram presentes, além do Coordenador, os 12 

Professores, Cleverson Roberto da Luz, Maicon Marques Alves, Marcelo Sobottka, 13 

Antonio Carlos Gardel Leitão e o acadêmico Felipe Augusto Tasca. Esteve ausente 14 

o Professor Daniel Gonçalves (afastado para PosDoc). Havendo quórum, foi aberta 15 

a sessão. O expediente constou da apreciação da ata da última reunião, a qual foi 16 

aprovada pelos membros presentes. 1)  Foram divulgados os resultados da Eleição, 17 

na qual foram eleitos os professores Daniel Gonçalves para sub-coordenador e 18 

Marcelo Sobottka como coordenador para o próximo mandato de dois anos a partir 19 

de 29/05/2018. Foi observado que para a representação discente foram eleitos 20 

quatro membros, tendo faltado a eleição de mais um membro conforme especificado 21 

no inciso II, Artigo 8º da Resolução nº 95/Cun/2017. O representante dos alunos no 22 

Colegiado manifestou-se no sentido de encaminhar uma solicitação à secretaria 23 

deste Programa para a possibilidade de preenchimento da vaga que ficou ociosa;  2) 24 

Foi analisada a solicitação de credenciamento do professor Fábio Júnior Margotti, 25 

sendo que o professor Antônio Carlos Gardel Leitão solicitou seu credenciamento no 26 

corpo permanente, diferente do recomendado pela comissão de credenciamento, 27 

alegando que o professor Fábio Júnior Margotti preenche os requisitos para tal 28 

posição. Não tendo acordo neste sentido, ficou decidido que a solicitação deve voltar 29 

para reanálise da comissão de credenciamento. 3) Foi analisado e aprovado o Edital 30 

de seleção para ingresso no curso de Doutorado para 2018.2  que será divulgado a 31 

partir desta data de aprovação na Página Oficial deste Programa de Pós-Graduação. 32 

4) Em outros assuntos, foi analisada e aprovada a solicitação de credenciamento do 33 

Professor Dr. José Luis Flores, da Universidade de Malága – Espanha como 34 

professor visitante para  coorientar alunos deste programa e em particular o aluno de 35 

Doutorado Kledilson Peter Ribeiro Honorato em colaboração com o Professor Ivan 36 

Pontual Costa e Silva. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 37 

reunião às dezeseis horas e quarenta minutos, da qual eu, Érica Vanessa Pereira 38 

Flores, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, 39 

pelo Coordenador e demais membros presentes do Colegiado Delegado. 40 

Florianópolis, quinze de Maio de dois mil e dezoito. 41 


