
ATA DA 10ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES, REALIZADA 

EM 31 DE OUTUBRO DE 2012.  

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e 

quinze minutos, reuniu-se o Departamento de Matemática do CCE/UFES, com a presença 

dos seguintes membros: Antônio Luiz Rosa – Chefe do Departamento, Alancardek 

Pereira Araújo, Ana Cláudia Locateli, Daniela Paula Demuner, Domingos Sávio Valério 

Silva, Elias Marion Guio, Etereldes Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do Carmo, 

Fábio Corrêa Dutra, Fábio Júlio da Silva Valentim, Florêncio Ferreira Guimarães Filho, 

José Antônio da Rocha Pinto, José Armínio Ferreira, José Gilvan de Oliveira, Julia 

Schaetzle Wrobel, Leonardo Meireles Câmara, Luiz Fernando Cassiani Camargo, Magda 

Soares Xavier, Magno Branco Alves, Maico Felipe Silva Ribeiro, Matheus Brioschi 

Herkenhoff Vieira, Milton Edwin Cobo Cortez, Moacir Rosado Filho, Regina Maria de 

Aquino, Rosa Elvira Quispe Ccoyllo e Thiago Filipe da Silva - Professores. Os 

professores: Ademir Sartim, José Miguel Malacarne, Luiz Pedro Orosz, Márcio Fernandes 

Cerqueira e Ricardo Soares Leite tiveram suas ausências justificadas. PAUTA: PONTO 

ÚNICO: Eleição do Chefe e Subchefe do DMAT – Biênio: outubro/2012 – outubro/2014. O 

Sr. Chefe inicia a reunião fazendo algumas comunicações: a) comunica que o Prof. Márcio 

Fernandes Cerqueira foi encaminhado ao Serviço de Perícia Médica da UFES e que suas 

disciplinas estavam sendo cobertas pelos professores José Antônio da Rocha Pinto (Geometria 

I) e Julia Schaetzle Wrobel (Variáveis Complexas); b) comunica que esteve no Hospital 

CIAS/UNIMED e obteve informações sobre o estado de saúde do Prof. Luiz Pedro Orosz e que 

este pediu para tranquilizar os colegas. Informou ainda que iria ao Hospital após a reunião e 

que novas informações a respeito seriam enviadas por e-mail. Suas disciplinas estavam sendo 

cobertas pelos professores José Antônio da Rocha Pinto (Ensino de Matemática I) e Luiz 

Fernando Cassiani Camargo (Matemática I); c) reforçou comunicado da Secretaria sobre o 

prazo para que os professores marcassem suas férias do exercício do ano 2013; d) comunica 

sobre o contrato do Professor Visitante Estrangeiro informando que o mesmo ainda não se 

efetivou devido ao fato que o DGP não saber como proceder; e) sobre a nomeação do 

concursado, Fábio Corrêa de Castro, informou que este entrou em contato com o DMAT 

solicitando que sua nomeação ocorra em janeiro de 2013, pois sua tese que antes estava 

prevista defesa em 09 de novembro, passou para 07 de dezembro de 2012; f) sobre as vagas 

pleiteadas do CEUNES junto à administração da UFES informou que a Pró-reitora da 

PROGEPAES disse já ter um despacho do processo mas que solicita uma audiência com o 

Reitor juntamente com o DMAT para expô-lo. Passando então à PAUTA: PONTO ÚNICO: 

Eleição do Chefe e Subchefe do DMAT – Biênio: outubro/2012 – outubro/2014, o Sr. Chefe 

informou que enviou o resultado da Eleição ocorrida em 17 de novembro, reunião anterior, ao 

Diretor do Centro, conforme deliberação da assembleia, e que este devolveu o protocolado 

informando que nova eleição deveria ser feita em atendimento ao Art. 63 do Estatuto da UFES. 

Em seguida, decidiu-se fazer primeiro a eleição do chefe para após a apuração dos votos 

proceder com a eleição do subchefe. O Sr. Chefe então pergunta à Profª Regina Maria de 



Aquino se mantinha sua candidatura ao cargo de Chefe do DMAT, a qual respondeu 

afirmativamente. Depois, o Sr. Chefe dirigiu-se aos demais presentes consultando-os se dentre 

estes haviam mais alguém interessado em concorrer ao cargo de Chefe do DMAT. Não houve 

manifestação de mais interessados. Neste momento, o Prof. José Gilvan questiona a todos o 

porque do desinteresse dos presentes a desempenhar a atividade de Chefia do Departamento 

chamando todos a uma reflexão do momento em que nos encontramos em que somente um 

docente se candidata a tal cargo e que tal docente tem um passado de incidentes conhecido 

por todos junto ao DMAT. Em seguida, passou-se então ao processo eletivo da Chefia do 

DMAT com a confecção das cédulas. As cédulas continham duas quadrículas sendo uma com 

o nome da Profª. Regina à frente e a outra com o nome “Branco” à frente. Após a eleição em 

regime de voto secreto, foram apurados os votos com o seguinte resultado: 19 (dezenove) 

votos para a Profª. Regina e 07 (oito) votos Brancos. Em face ao resultado atender o que 

prescreve o Art. 63 do Estatuto da UFES, o Sr. Chefe proclama que a Profª Regina Maria de 

Aquino está eleita Chefe do DMAT para o próximo biênio (novembro/2012-novembro/2014). Em 

seguida passou-se ao processo eletivo da Subchefia do DMAT. O Sr. Chefe então pergunta à 

Profª Rosa Elvira Quispe Ccoyllo se mantinha sua candidatura ao cargo de Subchefe do DMAT, 

a qual respondeu que retirava sua candidatura ao referido cargo. Em seguida, o Sr. Chefe 

dirigiu-se aos demais presentes consultando-os se dentre estes havia alguém interessado em 

concorrer ao cargo de Subchefe do DMAT. Não havendo manifestação de interessados, o Sr. 

Chefe informa que a nova Chefia irá em uma próxima reunião colocar em discussão a Eleição 

da Subchefia e que administrativamente em sua falta ou impedimento, a Chefia será exercida 

pelo Decano do Departamento seguindo o disposto no Regimento da UFES. Não havendo mais 

o que tratar, às 17 horas e 30 minutos a reunião foi encerrada e eu, Antônio Luíz Rosa, na 

qualidade de presidente, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida e aprovada 

pelos demais membros presentes. Vitória, 31 de outubro de 2012. 

 


