
EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE 
UFES, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2013. Aos vinte e oito dias do mês de agosto do 
ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se o Departamento de 
Matemática do CCE/UFES, com a presença dos seguintes membros: Regina Maria de Aquino 
– Chefe do Departamento, Ademir Sartim, Alancardek Pereira Araujo, Ana Claudia Locateli, 5 

Antônio Luiz Rosa, 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 Armínio Ferreira, José Gilvan de 
Oliveira, José Miguel Malacarne, Julia Schaetzle Wrobel, Leonardo Meireles Câmara,  Luiz 
Pedro Orosz, Magda Soares Xavier, Maico  Felipe Silva Ribeiro,  Magno Branco Alves, 10 

Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira,  Milton Edwin Cobo Cortez, Renato Fehlberg Junior,   
Ricardo Soares Leite,Rosa Elvira Quispe Ccoyllo e Thiago Filipe da Silva - Professores.  
PAUTA: 1º Ponto: Informes; 2º Ponto: Oferta da disciplina estágio supervisionado para o 
bacharelado de Matemática com início em 2015/1; 3º Ponto: Encaminhamentos 
Administrativos para a oferta 2013/2; 3.1 – Total de vagas nas turmas do CT; 3.2 – Análise da 15 

abertura de turmas para Ciências Econômicas,sob responsabilidade de docentes não 
vinculados ao DMAT;  4º Ponto: Apreciação da avaliação das turmas extras do CT, 
ministradas pelo prof. Joccitiel Dias da Silva, no período de 2012/2; 5º Ponto: Escolha de 
representantes do DMAT no Colegiado de Curso de Matemática e indicação do 
Coordenador; 6º Ponto: Escolha de representantes do DMAT nos Colegiados de Cursos 20 

da UFES (mandatos vencendo em 29/08/2013); 7º Ponto: Palavra livre. A Sra. Chefe inicia a 
reunião solicitando a inclusão na pauta no 3º ponto do tópico 3.3 – Autorização da Câmara 
Departamental para alteração na oferta em acordo com os docentes envolvidos e no 7º 
ponto discussão a respeito da solicitação de oferta de disciplinas para o curso Licenciatura 
em Química EAD, invertendo-se a pauta  seguindo assim a sequência do que vier em seguida. 25 

Coloca para a assembleia a inclusão dos pontos, bem como, a inversão da ordem da pauta. 
Aprovado a 
unanimidade....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  30 

 
3º Ponto: Encaminhamentos Administrativos para a oferta 2013/2; 3.1 – Total de vagas 
nas turmas do CT; A Sra. Chefe abre a discussão para os presentes. O prof. José Armínio 
Ferreira em sua fala propõe 45 alunos por turma, abrindo todas as vagas na primeira etapa e 
com excepcionalidade podendo chegar a 50 alunos por turma. Os professores Milton Edwin 35 

Cobo Cortez, Ricardo Soares Leite e Fábio Corrêa Dutra  e Antônio Luiz Rosa apoiam a 
proposta do professor. O professor Fabiano Petronetto do Carmo enfatiza a preocupação com 
o espaço físico para a preservação da qualidade do ensino. O professor Etereldes Gonçalves 
Junior defende 50 alunos por turma, onde seriam abertas uma turma de 40 alunos e outra 
turma de 10 alunos.  Após intensa discussão, a proposta de abertura de 45 vagas nas turmas 40 

das disciplinas ofertadas para o CT, já na primeira etapa de matrícula, foi mantida, sem 
excepcionalidades. Juntou-se a essa proposta a formação de uma comissão  para discutir junto 
a direção do CT, entre outros, os seguintes pontos: a) Correção da distorção da segunda etapa 
de matrícula. b) Necessidade de  planejamento dos colegiados dos cursos da Engenharia, em 
suas demandas por disciplinas e vagas. c) Compromisso do CT em fornecer espaço físico 45 

adequado a suas demandas. d) Pronunciamento oficial do CT sobre o  nível dos alunos 
ingressantes (lacunas na sua formação de Matemática básica). e) Participação do DMAT na 
reforma curricular, em estudo no CT. Foram indicados os professores José Armínio Ferreira, 
Magno Branco Alves e Leonardo Meireles Câmara, para compor a comissão. Colocado em 
votação aprovado a unanimidade a proposta de 45 alunos  por turma, a formação da comissão 50 

e os nomes indicados para sua composição........................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................   
 
Diante da proximidade do fim do teto para a reunião, ficam os demais pontos da pauta para 55 

serem discutidos futuramente. Não havendo mais o que tratar às 17 horas e 58 minutos a 
reunião foi encerrada e eu Sandra Mara Adami, na qualidade de  secretaria, lavrei a presente 
ata, que dato e assino, após ser lida e aprovada pela Sra. Chefe do Departamento de 
Matemática profª Regina Maria de Aquino e demais membros presentes. Vitória 28 de agosto 
de 2013.    60 


