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  Às quatorze horas e quinze minutos do dia 11 de fevereiro de 2008 foi dado início à 
Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCA sob a Presidência da Coordenadora do Programa, 
Professora Doutora Maria Heloísa Pereira de Toledo Machado, e tendo o Professor Doutor Luiz 
Sérgio de Oliveira como Secretário. Também estiveram presentes à Reunião os Professores 
Doutores Ued Maluf, Guilherme Werlang e Antonio Moreno, o discente Fabiano Avelino da Silva, 
representante discente pró-tempore na Comissão de Bolsas, e a discente Marilei de Melo Tavares e 
Souza, representante discente junto ao Colegiado indicada pela Coordenação. Iniciando os 
trabalhos, a Professora Doutora Maria Heloísa Pereira de Toledo Machado apresentou o Relatório 
de Ações de sua Gestão, compreendendo o período de setembro de 2007 a fevereiro de 2008, 
relatório este que continha 12 itens, a saber: 1. Formação da Comissão de Bolsa, exigida pela 
CAPES, inclusive com representação discente; 2. Nomeação de representante discente junto ao 
Colegiado; 3. Solicitação e recebimento de material para abertura de laboratório audiovisual e 
reestruturação do sistema de som do auditório; 4. Reestruturação do Edital de seleção, provas e 
matrícula para a turma de 2008; 5. Organização do quadro discente, com marcação de defesas 
atrasadas desde a turma de 2004, com jubilamentos necessários, conforme normas da CAPES; 6. 
Introdução da pré-matrícula; 7. Organização do quadro de orientação com distribuição igualitária de 
orientandos por orientadores, conforme normas da CAPES, de forma a deixar apenas 5 alunos por 
professor; 8. Equipamento do Mestrado em relação à informatização: 2 computadores e um fax 
recebidos (desde a gestão da Profa. Eliane); 9. Elaboração de projeto para estágio docente com 
criação de normas para 2008 em diante; 10.  Matrícula para o primeiro semestre de 2008, com 
organização de ementas para consulta dos alunos em relação às disciplinas oferecidas; 11.  Início do 
Coleta CAPES; 12.  Organização das Eleições para a coordenação, para o período de fevereiro de 
2008 a fevereiro de 2012. A Profa. Heloísa Machado informou ainda aos presentes as dificuldades 
enfrentadas para a coleta de dados para o preenchimento dos formulários do Coleta CAPES, no que 
estava sendo auxiliada pelo Sr. Renato, funcionário do Instituto de Matemática. Em seguida, 
passando às deliberações, foram esclarecidos e discutidos os casos dos mestrandos que desde 2005 
ainda não haviam concluído o Programa, e que não haviam manifestado o objetivo e/ou o interesse 
de fazê-lo de acordo com os prazos definidos pela Coordenação, em consonância com as normas do 
Programa, da PROPP e da CAPES. Neste ponto foi deliberado por unanimidade o jubilamento do 
mestrando Eduardo Telles. Neste ponto, o Prof. Luiz Sérgio de Oliveira fez questão de registrar sua 
tristeza pessoal diante da inevitabilidade da decisão, uma vez que o próprio interessado informou ao 
Professor que não teria condições de continuar no PPGCA. Em seguida, a Profa. Heloísa Machado 
propôs ao Colegiado a discussão e eventual aprovação do projeto de regulamento com Estágio 
Docente para os mestrandos do PPGCA, para ser implementado já no primeiro semestre de 2008. 
No entanto, diante de algumas dificuldades e da necessidade de um debate ampliado, decidiu-se 
transferir a discussão do projeto para uma próxima oportunidade. Às quinze horas e trinta e cinco 
minutos, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a Presidente da Reunião Ordinária 
do Colegiado do PPGCA, Professora Heloísa Machado, deu por encerrada a Reunião do Colegiado 
do PPGCA, cuja Ata é assinada pela Presidente e pelo Secretário da Reunião, Professor Luiz Sérgio 
de Oliveira. 
 

 
 

 

Prof. Dr. Luiz Sérgio de Oliveira 
Secretário da Reunião 

Profa. Dra. Maria Heloísa P T Machado 
Presidente da Reunião 

 


