
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO 
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA  

 
Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de junho do ano de dois mil e sete, realizou-se 
a sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Mestrado em Matemática, na sala 
1215 do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Estiveram presentes os professores: Luiz 
Alberto Díaz Rodrigues, Coordenador, Ari João Aiolfi, Coordenador Substituto, José 
Vanderlei Prestes de Oliveira, Rosemaira Dalcin Copetti e João Paulo Lukaszczyk, em 
substituição à professora Maria de Lourdes Giuliani Merlini que se encontra afastada para 
estágio de Pós-Doutorado,  e o representante discente Rubens Vilhena Bettinardi. O 
Coordenador deu por aberta a reunião, de acordo com a pauta: 1) Apreciação da ata da 
reunião anterior. A ata foi aprovada com correções. 2) Critérios para credenciamento de 
docentes. O Colegiado do Programa estabeleceu os seguintes critérios para credenciamento 
de docentes no Programa: I. Docente permanente do Programa: O docente permanente 
deverá ter uma produção mínima de dois artigos a cada cinco anos em revistas arbitradas, 
de circulação internacional e com prestígio reconhecido pela área de Matemática; II. 

Ingresso como docente permanente: Para ingressar no Programa como permanente, o 
docente deverá ter uma produção mínima de um artigo nos últimos dois anos e meio no 
qualis internacional da CAPES na área de Matemática, Probabilidade e Estatística. O 
mesmo critério será adotado para os docentes colaboradores do Programa para seus 
credenciamentos como permanentes; III. Docente colaborador do Programa: A 
permanência de um docente colaborador no Programa está condicionada à produção de um 
artigo a cada cinco anos em revistas arbitradas com prestígio reconhecido pela área de 
Matemática, obedecendo a proporção máxima de trinta por cento de docentes colaboradores 
no Programa. Uma avaliação do quadro docente deverá ocorrer a cada três anos a partir de 
março de dois mil e sete. Os critérios de credenciamento poderão ser revistos pelo 
Colegiado do Programa com base na avaliação anual da CAPES. 3) A discussão sobre os 
critérios para distribuição dos recursos financeiros foi adiada para a próxima reunião 4) 
Assuntos Gerais. 4.1. O professor Luiz Alberto informou que as disciplinas ofertadas no 
segundo semestre de dois mil e sete serão: Álgebra, Equações Diferenciais Ordinárias, 
Equações Diferenciais Parciais, Geometria Diferencial e Seminários II. 4.2. Em virtude da 
renovação dos membros dos Comitês de Área da FAPERGS, o Colegiado decidiu indicar 
os nomes dos professores Luiz Alberto Díaz Rodrigues e Vilmar Trevisan, da UFRGS. Sem 
mais o que tratar, foi encerrada a Reunião e, para constar, eu, Maria Angelica Vargas da 
Silva, lavrei a presente Ata que será assinada pelos membros do Colegiado do Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Matemática.  

 
 


