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 Às quinze horas e trinta minutos, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de 
Chefe do Departamento de Métodos Matemáticos, na sala B110, deu início a reunião do 
departamento para tratar da seguinte pauta:
            
-  Aprovação da ata da reunião anterior;
- Escolha de um novo membro da comissão de progressão funcional pelo período de 2 
anos;
- Aprovação da republicação do edital do concurso para Professor Assistente da unidade 
de Xerém (1 vaga);
- homologação das inscrições dos candidatos do concurso para Professor Adjunto da 
sede;
- Fiscalização de provas;
- Assuntos Gerais.

Deliberações.

-  Aprovada a resolução de fiscalização das provas unificadas de Cálculo; 
_ Será enviado um e-mail a todos os professores convocando-os para a fiscalização das 
provas.
_  Será  confeccionado  uma  planilha  contendo  os  dias  e  números  de  professores 
necessários para cada prova;
- Foram homologas as inscrições dos candidatos para Professor Adjunto da sede.

Fiscalização de provas

-  Atendendo a solicitação dos presentes, o professor Pedro Gamboa iniciou a reunião 
pelo  ponto  sobre  fiscalização  de  provas.  Falou  que  o  Departamento  vinha  tendo 
dificuldades em montar o quadro de fiscalização, pois apesar de enviar e-mail para o 
Departamento, muitos professores não se manifestavam em participar da fiscalização.

_ A professora Ângela Biazutti falou que este problema já vem se arrastando há muito  
tempo e que era importante à aprovação, na reunião, de uma norma, pois a fiscalização 
de provas não é um favor, mas um dever do professor para com o Departamento.

_ A professora Maria Fernanda sugeriu que uma proposta fosse formulada por escrito 
para que fosse aprovada entre os presentes.

_  A professora Angela Biazutti disse que redigiria a proposta e, caso algum colega não 
concordasse com o teor da mesma, na próxima reunião poderia apresentar razões para 
sua reformulação e o departamento poderia se pronunciar a respeito.



_ Com a ajuda dos presentes, a professora Angela Biazutti redigiu a seguinte proposta:

A)  Todos  os  docentes  do  Departamento  de  Métodos  Matemáticos  deverão  
colaborar  com  a  fiscalização  de  provas  unificadas  dos  cálculos  da  Escola  
Politécnica e Escola de Química.
B)  O  número  total  de  fiscalizações  obrigatórias  a  cargo  de  um  docente  por  
semestre deverá ser computado da seguinte maneira:
N = 4k + 1,
Onde K = ao N º de turmas alocadas para o docente naquele semestre.
Para  chegar  a  esta  fórmula  considerou-se  para  cada  disciplina  um total  de  4  
provas por semestre; provas adicionais ministradas por um docente em turma não  
unificada não serão computadas.

_ A proposta foi aprovada pelos presentes por unanimidade.

Homologação das inscrições dos candidatos do concurso para professor adjunto.

_ O professor Pedro distribuiu aos presentes as inscrições dos candidatos ao cargo de 
Professor  Adjunto  do  departamento  para  que  os  mesmos  pudessem  analisar  a 
pertinência dos títulos dos candidatos.

_ O professor Ademir observou que alguns candidatos apresentaram o Currículo e o 
memorial em inglês.
 
_  Feitas  estas  ressalvas,  os  presentes  decidiram  em  homologar  as  inscrições  dos 
candidatos. 

Escolha de um novo membro da Comissão de Progressão funcional pelo período 
de 2 anos.

_ A professora Maria Fernanda informou aos presentes que estava entregando o cargo 
de membro da comissão de progressão funcional.

_ O professor Pedro apresentou o nome da professora Angela Biazutti para compor a 
banca.

_ A professora Angela Biazzutti disse que aceitaria o cargo, mas gostaria que os demais 
membros da banca permanecessem com ela.

_ O nome da professora  Angela Biazutti foi aprovado por unanimidade.

Aprovação da republicação do edital do concurso para professor assistente da 
unidade de Xerém (1 vaga).

O professor Ademir falou que a professora Walcy pediu para alertar o professor Pedro 
sobre a urgência da republicação da vaga e que, na impossibilidade de se realizar uma 



reunião de departamento em tempo hábil, havia a possibilidade de aprovar a 
republicação ad referendum. 

_ foi aprovada ad referendum a reedição do edital.

 Assuntos Gerais.

a. Curso de Oceanografia.

_ O professor Pedro informou que estava sendo criado o curso de Oceanografia e que 
foi convidado várias vezes a participar da reunião, mas como tinha dúvidas se o Depar-
tamento poderia assumir mais este curso, não foi a nenhuma destas reuniões. Pediu aos  
presentes que expressassem suas opiniões. 

_  Nas  falas  dos  presentes  foram  levantadas  as  seguintes  considerações:  O 
Departamento  está  extenso,  que  o  curso  em  questão  está  mais  afinado  com  a 
Matemática Aplicada.

_  A partir das considerações chegou-se à conclusão que o departamento não deveria 
assumir  este  curso  e  que  se  levasse  a  questão  à  congregação  para  que  outro 
departamento possa assumi-lo.

b. Distribuição de carga horária para o professor Aftab. 

_ O professor Pedro Gamboa informou aos presentes que o professor Aftab tomou pos-
se na semana passada e que era necessário fazer a distribuição da carga horária para 
ele. Propôs que fosse distribuída a ele parte da carga horária do professor Luiz Felipe, 
pois o mesmo encontra-se sobrecarregado.

_  O professor  Ademir  propôs  ao  Professor  Pedro  que  consultasse  o  professor  Luiz 
Felipe sobre a divisão de sua carga horária com o professor Aftab. 

 c. Projeto de Apoio pedagógico.

_ A Professora Nedir informou que apresentou na reitoria o projeto de apoio pedagógico 
para alunos calouros em dificuldades de acompanhamento das aulas. Este foi aprovado,  
sendo  destinados  ao  projeto  2  professores  substitutos  e  10  monitores.  Disse  que 
participou do processo de seleção dos professores substitutos e dos monitores e que o 
projeto está com 4 turmas em funcionamento. Falou que vai solicitar ao departamento a 
redução de sua carga horária no próximo semestre para melhor coordenar o projeto.

            Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Departamento  
de Métodos Matemáticos. 

Esta  ata  foi  lavrada  por  mim,  Valdenise  Pinheiro  Ribeiro,  na  qualidade  de 
técnica em Assuntos Educacionais. 
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