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  Ao  meio  dia,  o  professor  Pedro  Gamboa  Romero,  na  qualidade  de  Chefe  do 
Departamento  de  Métodos  Matemáticos,  na  sala  C-100-B,  deu  início  a  reunião  do 
departamento para tratar da seguinte pauta:

  Pauta:            
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Proposta do prof. Ivo Lopez, substitutivo da proposta de fiscalização de provas aprovada 
na reunião anterior;
-  Solicitação  da  profa.  Nedir,  de  equiparação  de  carga  horária  do  cargo  de  direção 
adjunta de graduação do IM com a dos cargos de coordenação de cursos do IM;
- Solicitação da profa. Nedir, de concentração de carga didática , no primeiro semestre de 
2011;
- Solicitação do prof. Jaime Rivera, de prorrogação do prazo de afastamento;
- Assuntos Gerais.

Deliberações:
-   A ata anterior foi aprovada por unanimidade;
-   A  proposta  substitutiva  do prof.  Ivo  foi  aprovada,  com um voto  contrário,  com as 
seguintes alterações: no primeiro parágrafo do item II, quarta linha, após a palavra prova,  
incluir  “(ver  item  F)”;  no  item  A,  segunda  linha,  substituir  a  palavra  “poderão”,  por 
“deverão”; no mesmo item A, terceira linha, excluir as palavras “no máximo”; ainda no 
item A,  quarta  linha,  trocar  o  ponto  final  por  vírgula  e  acrescentar  “salvo  em casos 
excepcionais”.  No  item  B,  primeira  linha,  substituir  as  palavras  “na  graduação”,  por 
“docente”.
- A solicitação da profa. Nedir, de equiparar a carga horária do cargo de direção adjunta 
de graduação do IM, com  a dos cargos de coordenação de cursos do IM (12h anuais ),  
foi aprovada, sem votos contrários, com o voto de abstenção da profa. Nedir.
_  A solicitação da profa.  Nedir,  de concentração de carga docente total,  no  primeiro 
semestre de 2011, foi aprovada, sem votos contrários,   com voto de abstenção da profa. 
Nedir.
- A solicitação do prof. Jaime não foi apreciada, por conta de um pedido de adiamento do 
próprio docente.

Resumo da Reunião:
Foi  aprovada  a  ata  anterior,  com  as  modificações  apresentadas  pela  profa.  Ângela 
Biazutti e que já constavam da versão apresentada; 
Profa. Ângela Biazutti informa que o prof. Ivo está num congresso em Campina Grande, 
onde apresentaria uma conferência e por esta razão, não pôde vir à reunião. Acredita que 
o prof. Ivo, por ter acesso a todos os dados da questão, pôde elaborar uma proposta  
melhor que aquela que foi aprovada na última reunião.  Profa. Marisa sugeriu que seja 



feita uma avaliação da implantação de Cálculos unificados para os cursos de Engenharia,  
com apresentação  dos  resultados  em uma  futura  reunião.  Sugere  que  a  criação  de 
“semana  de  provas”,  com  suspensão  de  aulas  na  graduação,  facilitaria  a  questão 
logística da fiscalização de provas,  além das vantagens pedagógicas para os alunos. 
Profa.  Nedir  diz  que  efetuará  gestões  neste  sentido  junto  à  Escola  de  Engenharia,  
Instituto de Física, etc. Professoras Mônica e Fernanda, sugerem as pequenas alterações 
do projeto do prof. Ivo já descritas mais acima nesta ata. A proposta do prof. Ivo, com as 
modificações propostas, foi aprovada.
Profa. Nedir expõe que o trabalho da diretoria adjunta de graduação inclui a supervisão 
de vários projetos junto à reitoria, inclusive o de recuperação de alunos em dificuldades 
acadêmicas, além de inúmeras tarefas burocráticas. Além disso, está função tem status 
de coordenação, junto à reitoria. Profa. Ângela ressalta que as novas resoluções do CEG 
aumentaram muito a carga de trabalho da direção adjunta, exigindo exame de processos 
relacionados aos diversos cursos de graduação do IM. Quanto à concentração de carga 
total  no  primeiro  período,  a  profa.  Nedir  informa  que  foi  por  motivos  alheios  à  sua 
vontade, com objetivo de alocar docente (no caso ela própria) em disciplina obrigatória de 
graduação  que  estava  sem  professor.  Ambas  as  solicitações  da  profa.  Nedir  são 
aprovadas, sem votos contrários.
Profa. Ângela aponta que existe uma outra atividade, que pode ser enquadrada  também 
como   coordenação,  a  qual  existe  de  fato,  mas  ainda  não  de  direito,  e  vem sendo 
exercida  pelo  prof.  Ivo  há  vários  anos.  As  atribuições  desta  coordenação  são 
disponibilizar e comparar, todo tipo de informação, utilizando tecnologia computacional, a 
respeito  das  atividades  de  ensino  do  departamento  de  Métodos  Matemáticos,  entre 
outras.  Como  estas  atividades  tomam  tempo  considerável,  prejudicando  as  demais 
atividades, principalmente de pesquisa, do docente, seria importante tornar oficial esta 
coordenação, atribuindo a seu coordenador também a mesma carga horária anual dos 
demais coordenadores de curso do IM e da direção adjunta de graduação. Ressalta ela 
que  estas  atividades  são  muito  importantes  para  o  departamento  de  Métodos 
Matemáticos. Apesar de concordar com a profa. Ângela, vários docentes lembram que 
esta proposta não consta da pauta desta reunião. A profa. Ângela retira sua proposta, 
que será apresentada na próxima reunião.
Prof. Pedro informa que o prof. Jaime Rivera solicitou que seu pedido de prorrogação de  
afastamento não fosse apreciado nesta reunião, porque gostaria de incluir mais alguns 
dados.
 
            Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Departamento de  
Métodos Matemáticos. 

Esta ata foi lavrada por Ângela Cássia Biazutti.
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