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

3
No dia vinte de março de dois mil e seis, às quatorze horas e quinze minutos, na sala 006 do prédio4
do Departamento de Matemática reuniu-se a Câmara de Pesquisa com a presença dos seguintes5
membros: Professor Clóvis Caesar Gonzaga, Professor Fermin Sinforiano Viloche Bazán, Professor6
Igor Mozolevski, Professor Jáuber Cavalcante de Oliveira (presidente) e Professor Ruy Coimbra7
Charão. Havendo quorum, a reunião foi iniciada. EXPEDIENTE: Foi lida a Ata da Centésima8
Qüinquagésima Segunda Reunião da Câmara de Pesquisa, tendo sido aprovada com as seguintes9
alterações: no lugar do texto “outubro” (linha 4) leia-se “março”, no lugar do texto “Aprovados os10
pareceres os quais são favoráveis aos seguintes relatórios finais de projetos de pesquisa” (linha11
14) leia-se “Aprovados os seguintes relatórios finais de projetos de pesquisa”e no lugar do texto12
“Aprovados os pareceres os quais são favoráveis aos seguintes projetos de pesquisa” (linha 20)13
leia-se “Aprovados os seguintes projetos de pesquisa”. ORDEM DO DIA: 1) Aprovado o14
relatório final de projeto de pesquisa “Metodologias computacionais de alta precisão para as15
equações de Navier-Stokes por meio de métodos espectrais” do Prof. Jáuber Cavalcante de Oliveira.16
A Câmara decidiu não aprovar o relatório final de projeto de pesquisa “Difeomorfismos17
estavelmente ergódigos” do Prof. Aldrovando Luís Azeredo Araújo. 3) Para decidir sobre o18
encaminhamento que seria dado para as 04 (quatro) vagas para Professor Adjunto – DE a que o19
Departamento tem direito, a Câmara de Pesquisa aprovou o seguinte sobre o concurso: as quatro20
vagas serão utilizadas em um concurso no Campos de Conhecimento: “Matemática ou Matemática21
Aplicada”. O requisito necessário para a inscrição no concurso é: “Doutorado em Matemática ou22
Matemática Aplicada”. A Câmara decidiu postergar a decisão referente à composição da banca e23
pontos do concurso para uma próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e24
eu, Jáuber Cavalcante de Oliveira, lavrei a presente ata.25
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