
 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO COLEGIADO 
DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PURA E 
APLICADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, por 
meio de videoconferência, reuniu-se o Colegiado Delegado deste Programa, sob a 
Presidência do seu Coordenador, Professor Daniel Gonçalves, para tratar da 
seguinte ordem do dia, conforme convocação expedida a todos os professores, 
membros deste colegiado, em vinte e nove de setembro do corrente ano. Pauta: 1. 
Homologação de parecer da comissão de credenciamento; 2. Homologação das 
solicitações de trancamento; 3. Segundo pedido de trancamento de Daniella Losso; 
4. Solicitação de banca de defesa de doutorado de Paula Savana e pedido de 
redação da tese em inglês; 5. Homologação de planos de trabalho estágio docência 
2022-2; 6. Homologação de pedidos de matrícula em disciplina isolada; 7. 
Solicitação de qualificações escritas (final de 2022-2): Juan Navarro Caballero 
(Análise); 8. Solicitações de prorrogação de prazo para qualificação escrita: Juan 
Carlos Oyola Ballesteros e Izabella Durante; 9. Editais de Seleção ME, DO 2023-1; 
10. Outros assuntos. Estiveram presentes, além do Coordenador, os professores 
Danilo Royer, Douglas Soares Gonçalves, Alcides Buss, Maicon Marques Alves e 
Matheus Cheque Bortolan, bem como as acadêmicas Rafaela Filippozzi e Maritza 
Camilli. Havendo quórum, foi aberta a sessão. O expediente constou da apreciação 
da ata da última reunião, a qual foi aprovada pelos membros presentes. 1) Foi 
homologado o parecer da comissão formada pelos professores Antônio Carlos 
Gardel Leitão e Cleverson Roberto da Luz, no qual foram recomendados os 
credenciamentos dos professores Ivan Pontual Costa e Silva e Juliano de Bem 
Francisco como permanente, além de Jáuber Cavalcante de Oliveira como 
colaborador; 2) Foram homologadas as solicitações de trancamento de Erika Rocha 
dos Reis (6 meses de trancamento), Liana Garcia Ribeiro (6 meses de trancamento) 
e Camila Ignaczuk Lima (12 meses de trancamento); 3) Foi aprovado o segundo 
pedido de trancamento de Daniella Losso, pelo período de 6 meses. 4) Foi analisado 
o pedido de solicitação de banca de defesa de doutorado feito por Paula Savana 
Estácio Moreira, bem como o requerimento para que a redação da tese fosse na 
língua inglesa. Ambos os pedidos foram aprovados, sendo a banca de defesa de 
tese composta pelos professores: Prof. Dr. Johan Öinert (Blekinge Tekniska 
Högskola) como membro externo, Prof. Dr. Gilles Gonçalves de Castro (UFSC), Prof. 
Dr. Dirceu Bagio (UFSC) e Prof. Dr. Danilo Royer (UFSC) como suplente. 5) Foram 
homologados os planos de trabalho estágio docência 2022-2 para os alunos: Elias 
Kemper Filho, Gabriel Simon Schafaschek, Aluizio Antonio Fernandes da Silva e 
Daniel Rolando Ovalle Peña.  6) Foram homologados os pedidos de matrícula em 
disciplina isolada de Marco Antônio Pauleti, Paulo Vinícius Guesser, Sofia Meneghel 
Silva e Rodrigo Samuel Roemig. 7) Foi analisada a solicitação para inscrição no 
exame de qualificação de Análise, 2ª tentativa, de Juan Navarro Caballero, a ser 
realizado no final do semestre 2022-2. O pedido foi aprovado e a banca 
examinadora será composta pelos professores Matheus Cheque Bortolan e Danilo 
Royer. 8) Foram  analisadas as solicitações para prorrogação de prazo para 
qualificação escrita de Izabella Durante Temporini Furtado e  Juan Carlos Oyola 
Ballesteros. No que concerne o primeiro, após análise de carta da discente e 
considerações do professor Matheus Bortolan (orientador), o colegiado observou 
que o prazo extra que havia sido concedido em razão da pandemia foi extrapolado, 
e que uma extensão já havia sido concedida no início de 2022. Este segundo pedido 
de extensão foi negado. Em observância ao Parágrafo Único do Artigo 44 do 
Regimento Interno do Programa, o colegiado procede com o desligamento da 
referida discente  do programa. Quanto ao segundo pedido, foi comentado pela 



 

 

discente Rafaela Filippozzi que foi aberto um precedente em razão da extensão 
dada à Izabella Durante, no início de 2022. O professor Daniel informou ser uma 
excepcionalidade em razão da pandemia. Nesta senda, restou aprovado o pedido 
para prorrogação do prazo para Juan Carlos Oyola Ballesteros, 2ª tentativa de 
qualificação escrita na área de Equações Diferenciais. Foi determinado que a banca 
examinadora será composta pelos professores Jáuber Cavalcante de Oliveira e 
Matheus Cheque Bortolan. Quanto a data para realização das provas, o Colegiado 
decidiu pela flexibilização do prazo imposto pelo art. 38 do Regimento Interno do 
Programa, recomendando a realização, no máximo, até a segunda semana de 
dezembro de 2022; 9)  Foram aprovados os Editais de Seleção para Mestrado e 
Doutorado para ingresso no semestre 2023-1. As comissões de seleção também 
foram definidas, sendo a de Mestrado composta pelos professores Douglas Soares 
Gonçalves, Abdelmoubine Amar Henni e Dirceu Bagio, e a de Doutorado composta 
pelos professores Daniel Gonçalves, Antônio Carlos Gardel Leitão e Cleverson 
Roberto da Luz; 10) Outros assuntos. Foi conversado a respeito do encontro de pós-
graduandos, o qual será realizado de maneira presencial nas datas de 01 e 02 de 
dezembro de 2022. Foi apresentada a Ficha de Avaliação da CAPES, referente ao 
quadriênio 2017-2020. O professor Douglas apresentou os principais pontos 
positivos e aqueles a melhorar, tendo o professor Daniel ponderado a necessidade 
de melhorar os itens marcados como “BONS” que possuam maior peso, elencando 
como possíveis melhorias o incentivo à publicação dos discentes e o incentivo à 
realização de eventos para os docentes. O professor Maicon ressaltou a importância 
de fortalecer as linhas bem consolidadas, preferencialmente a abertura de novas 
linhas. Por fim, foi comentado a respeito da chegada do novo servidor para  a 
Secretaria do Programa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a reunião às dezessete horas, da qual eu, Douglas Soares Gonçalves, lavrei a 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo 
Coordenador e demais membros presentes do Colegiado Delegado. Florianópolis, 
três de outubro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

.....................................................                      .....................................................  

Presidente – Daniel Gonçalves                          Alcides Buss 

 

 

 

.....................................................                      .....................................................  

Danilo Royer                                                       Maicon Marques Alves 

 

 

 

.....................................................                      .....................................................  

Matheus Cheque Bortolan                              Rafaela Filippozzi 

 

 



 

 

 

.....................................................                      .....................................................  

Maritza Camilli Almeida Brito                             Douglas Gonçalves  
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