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 Às onze horas e dez minutos,  o professor Pedro Gamboa Romero na qualidade de Chefe do 
Departamento de Métodos Matemáticos, na sala C116, deu início a reunião do departamento para 
debater os seguintes pontos:

1- Troca de nomes e conteúdos de três disciplinas;
2–Setorização de vagas para concurso de professor adjunto (3 vagas) e aprovação do programa do 
concurso;
3 –Afastamento do país da professora Cecília;
4 –Aprovação do relatório da comissão de avaliação.
       
Deliberações:
1- Aprovado requerimento de criação da disciplina: Tópicos Especiais de Sistemas Dinâmicos, 
e alteração das disciplinas que seguem:
MAC852 – Int. Dinâmica Hiperbólica, mudança para MAC852 – Dinâmica Hiperbólica.
MAC770–Top. Equac Diferenciais, mudança para MAC770 – Introdução Sistemas Dinâmicos.
MAC 850 – Dinâmica Estocástica, mudança para MAC850 – Tóp. Esp Sistemas Dinâmicos III.
2 - Aprovado o programa para concurso de professor adjunto (3 vagas)
3 - Aprovado o afastamento da professora Cecília Salgado.

 Resumo da reunião

_ O  professor  Pedro  solicitou  adicionar  o  ponto  sobre  troca  de  nomes  e  conteúdo  de  três 
disciplinas da pós-graduação. Argumentou que se poderia aproveitar os códigos que já existem 
para um melhor planejamento. Tal proposição foi aprovada por unanimidade.
- Sobre o ponto de setorização, o professor Ademir tomou a palavra e apresentou a programa para 
o concurso que  havia  sido elaborado pela  comissão  constituída  para este  fim.  A proposta  foi 
aprovada por unanimidade.
- O professor Pedro Gamboa informou que a professora Cecília solicitou o adiamento de suas 
atividades docentes para o segundo semestre de 2012, pois necessita terminar o pós-doutorado na 
Max Planck, em Bonn . A solicitação da professora foi aprovada por unanimidade.
- A professora Ângela justificou a ausência do professor Nuno na reunião, pois o mesmo estava 
em  Portugal,  mas  salientou  que  o  mesmo  contribuiu  para  construção  do  relatório.  Não  foi 
aprovado o pedido de análise dos relatórios docentes dos professores que entregaram depois do dia 
09/12.

            A reunião do Departamento de Métodos Matemáticos é encerrada e lavrada por mim, 
Pedro Gamboa Romero, na qualidade de chefe do Departamento.
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