
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS DO DMAT COM ATRIBUIÇÃO DE 
CARGA HORÁRIA DIDÁTICA.

Aprovada na 19a Reunião Ordinária da Câmara Departamental do DMAT, realizada em 
27/11/2013.

Homologada pelo Conselho Departamental do CCE em reunião ordinária realizada em 
17/12/2013.

1)     COMISSÃO DE ENSINO
A  Comissão  de  Ensino  é  constituída  por  três  membros,  professores  do 

Departamento, eleitos pelo mandato de dois anos em reunião da Câmara Departamental 
do DMAT. O presidente da Comissão é escolhido entre seus membros. É atribuição da 
Comissão de Ensino assessorar a chefia e ao departamento em assuntos relacionados 
com solicitações de novas disciplinas e cursos, carga horária didática e ementas, e outros 
assuntos relacionados ao ensino. Carga Horária Semanal: 03 horas.

2)     COMISSÃO DE PESQUISA 
A  Comissão  de  Pesquisa  é  constituída  por  três  membros,  professores  do 

Departamento, eleitos pelo mandato de dois anos em reunião da Câmara Departamental 
do DMAT. O Presidente da Comissão é escolhido entre seus membros. São atribuições da 
Comissão de Pesquisa:

• analisar e emitir  parecer sobre Projetos de Pesquisa,  Relatórios de Pesquisa e 
pedidos  de  afastamento  para  visitas  técnicas,  programas de  doutorado  e  pós-
doutorado. 

• elaborar  as  seguintes  listas:  lista  de  prioridades para  afastamentos  (Resolução 
31/2012)  e  lista  de  docentes   que  podem  requerer  CHD  para  atividades  de 
pesquisa (Resolução 21/2013)

Carga Horária Semanal de 03 horas.
 
3)    COMISSÃO DE EXTENSÃO

A  Comissão  de  Extensão  é  constituída  por  três  membros,  professores  do 
Departamento, eleitos pelo mandato de dois anos em reunião da Câmara Departamental 
do DMAT. O Presidente da Comissão é escolhido entre seus membros. São atribuições da 
Comissão de Extensão analisar e emitir parecer sobre Projetos e Relatórios de Extensão, 
assim  como  apoiar  iniciativas  em  projetos  extensão  desenvolvidos  no  DMAT.  Carga 
Horária semanal de 03 horas.

4) COMISSÃO DE OFERTA
         A Comissão de Oferta  é constituída pelo chefe do DMAT, o coordenador do 
colegiado do curso de Matemática e outros 2  membros, professores do Departamento, 
eleitos pelo mandato de dois anos em reunião da Câmara Departamental  do DMAT. O 
Presidente da Comissão é o chefe do DMAT. São atribuições da Comissão de  Oferta: 
assessorar  a  chefia   na  elaboração da oferta  semestral  de  disciplinas  ofertadas pelo 
DMAT; analisar e implementar a solicitação de abertura de turmas e vagas  enviadas 
pelos colegiados; adequar  os horários das disciplinas sob responsabilidade do DMAT. 
Carga Horária semanal de 03 horas.

5) COMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS
        A Comissão  de  Pesquisa  é  constituída  por  três  membros,  professores  do 
Departamento, eleitos pelo mandato de dois anos em reunião da Câmara Departamental 
do DMAT. O Presidente da Comissão é escolhido entre seus membros. São atribuições da 
Comissão de Recursos Humanos: conduzir o processo de avaliação docente em estágio 



probatório; verificar o protocolo de instrução dos processos de progressão funcional para 
assistentes  e  adjuntos,  assessorar  a  chefia  nos  assuntos  relacionados  a  gestão  de  
recursos humanos do DMAT. Carga Horária semanal de 03 horas.

6) COORDENAÇÃO do LAMAP- Laboratório de Matemática Aplicada
         O Coordenador será indicado em reunião da Câmara Departamental do DMAT. É  
sua  atribuição  apoiar  e  dar  suporte  ao  desenvolvimento  das  atividades  e  projetos 
desenvolvidos por esse laboratório sendo responsável pelo funcionamento da unidade, 
pela aquisição, manutenção, guarda e conservação dos equipamentos, pelo controle do 
material de consumo. Carga Horária semanal de 03 horas.

7)  COORDENAÇÃO  DO  LIMC-  Laboratório  de  Informática  e  Matemática 
Computacional.

O Coordenador será indicado em reunião da Câmara Departamental do DMAT. É 
sua  atribuição  apoiar  e  dar  suporte  ao  desenvolvimento  das  atividades  e  projetos 
desenvolvidos por esse laboratório sendo responsável pelo funcionamento da unidade, 
pela aquisição, manutenção, guarda e conservação dos equipamentos, pelo controle do 
material de consumo. Carga Horária semanal de 03 horas.

8) COORDENAÇÃO DO LEA - Laboratório  de Estudos Avançados
        O Coordenador será indicado em reunião da Câmara Departamental do DMAT. É sua 
atribuição apoiar e dar suporte ao desenvolvimento das atividades e projetos 
desenvolvidos por esse laboratório sendo responsável pelo funcionamento da unidade, 
pela aquisição, manutenção, guarda e conservação dos equipamentos, pelo controle do 
material de consumo, pela aquisição, catalogação, guarda e conservação do seu acervo 
bibliográfico e pela orientação de monitores no setor. Carga Horária semanal de 03 
horas

9) COORDENAÇÃO  do  LEAMA-  Laboratório  de  Ensino  e  Aprendizado  em 
Matemática

      O Coordenador é responsável por desenvolver projetos de ensino e  realizar estudos 
complementares  do  curso  de  licenciatura  de  matemática  para  desenvolvimento  de 
ferramentas pedagógicas e tecnológicas  em educação matemática. Suas atribuições e 
escolha estão estabelecidas em regimento próprio aprovado pela Câmara Departamental 
do DMAT. Carga Horária semanal de 08 horas

10) ADMINISTRADOR DA PÁGINA  do DMAT
       O administrador é responsável pela administração do site www.matematica.ufes.br, 
do DMAT. Carga Horária semanal de 03 horas.

    11) COORDENAÇÃO DO COLÓQUIO PPGMAT/DMAT
            O Coordenador será indicado em reunião da Câmara Departamental do DMAT e é 
responsável por organizar, promover e elaborar projetos e convites a professores dessa e 
de outras instituições para ministrarem palestras, seminários, mini-cursos, de interesse do 
Programa de Pós-graduação em Matemática e do Curso de Matemática,  contribuindo 
para atualização de Professores e alunos visando interações que resultem na produção 
de dissertações e trabalhos de Pesquisa. Carga Horária semanal de 02 horas.

http://www.matematica.ufes.br/

