
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA CÂMARA DE1
PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA2

3
No dia quatorze de outubro de dois mil e seis, às quatorze horas e quinze minutos, na sala 312 do4
prédio do Departamento de Matemática reuniu-se a Câmara de Pesquisa com a presença dos5
seguintes membros: Professor Fermin Sinforiano Viloche Bazán, Professor Jáuber Cavalcante de6
Oliveira (presidente) e Professor Ruy Coimbra Charão. Havendo quorum, a reunião foi iniciada.7
EXPEDIENTE: Foi lida a Ata da Centésima Qüinquagésima Primeira Reunião da Câmara de8
Pesquisa, tendo sido aprovada com a seguinte alteração: no lugar do texto “A data final de todos os9
projetos aprovados é 30.09.2007” leia-se “A data final de todos os projetos aprovados é 30.09.2007.10
Dentre os projetos aprovados, o projeto do Prof. Ivan Pontual corresponde a 10h semanais de11
pesquisa e os demais projetos correspondem a 20h semanais de pesquisa”. ORDEM DO DIA: 1)12
Aprovada a solicitação de cancelamento de afastamento para realização de pós-doutorado do Prof.13
Joel Santos Souza. 2) Aprovados os pareceres os quais são favoráveis aos seguintes relatórios finais14
de projetos de pesquisa: “Resolução Numérica de Modelos Não Lineares” do Prof. Mário Cesar15
Zambaldi, “Programação Não Linear via Penalização Exata com Subproblemas Restritos” da Profa.16
Silvia Martini de Holanda Janesch, 3) mesmo considerando os argumentos prestados pelo relator em17
seu parecer contrário à aprovação, a Câmara decidiu aprovar o relatório final de pesquisa da Profa.18
Neri Terezinha Both Carvalho tendo em vista que o mesmo contempla as condições suficientes para19
sua aprovação, conforme as regras da Câmara. 4) Aprovados os pareceres os quais são favoráveis20
aos seguintes projetos de pesquisa: “Álgebras de Cuntz-Krieger para duas matrizes” do Prof.21
Danilo Royer com 20h, “Métodos de otimização para o cálculo de estruturas eletrônicas” do Prof.22
Juliano de Bem Francisco com 20h, “Modelagem e teoria de existência de soluções para23
eletroforese de partículas carregadas” do Prof. Luciano Bedin com 20h, “Geometria de Teorias de24
Gauge” do Prof. Marcelo Ferreira Lima Carvalho com 20h, “Estabilidade e controle de sistemas25
biológicos-ecológicos” da Profa. Sonia Palomino Bean com 20h. A data final de todos os projetos26
aprovados é 30.09.2007. 5) A Câmara aprovou o relatório de estágio de pós-doutorado da Profa.27
Virgínia Silva Rodrigues.28
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Jáuber Cavalcante de Oliveira, lavrei a29
presente ata.30
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