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  Às treze horas, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de Chefe do Departamento de 
Métodos Matemáticos, na sala C-1116, deu inicio a reunião do departamento para tratar da seguinte 
pauta:

  Pauta:            
- Planejamento do segundo semestre

Deliberações:
-   Prof. Pedro apresentou a planilha de docentes/disciplinas para 2011/2. Após a contabilização dos 
pedidos  de  disciplinas  por  parte  de  todos  os  docentes,  inclusive  dos  recém  empossados,  foi  
constatado o total de  34 disciplinas sem professor.  Informou que houve aumento no número de 
disciplinas, devido à expansão de vagas no Instituto de Química, no Bacharelado do CCMN e na 
Licenciatura. Por outro lado, como o pedido de afastamento do prof. Wilton só foi apresentado em 
janeiro de 2011, o pedido de professores substitutos para 2011/1 não incluiu um para ele. Além disto,  
os professores I Shih Liu e Carlos Ferraris pediram aposentadoria no mês passado.  Por conta disto,  
prof. Pedro encaminhou à reitoria, solicitação de 9 professores substitutos, sendo 5 renovações,  1 
para profa.  Ângela  Rocha (pro-reitora),  1 para prof.  Wilton, 1 para prof.  Jaime Rivera,  1 vaga já 
existente para republicação. Nestas renovações já está incluído prof. substituto para a profa. Cláudia, 
em licença médica.  Além deste total, foi prometida 1 vaga adicional, por conta da expansão de vagas 
no IQ e pela expansão do BCMT. Este pedido vai ser examinado na reunião do CEG da próxima  
quarta  feira.  Não  há  garantia  que  o  depto.  03  seja  contemplado  com o  número  de  professores 
solicitados. Depois que as aposentadorias e a cessão da profa. Selene para a reitoria se tornem  
oficiais, poderá ser encaminhado um anexo(fora do prazo) do pedido.  Sem nenhum substituto, uma 
previsão de aplicação da regra +1, utilizando a pontuação dos docentes no último relatório, produziria 
o seguinte resultado:

Professor Pontuação Carga Observações
Gérard Grimberg 42 16 +1 disciplina
Angela Cassia Biazutti     41,4 16 +1 disciplina
Henrique Versieux 40,8 16 +1 disciplina
Maria Darci Godinho 39,5 16 Já tinha +1
Maria Fernanda Guimarães (*) 39,4 12 Coord. grad
Tatiana Roque 38,3 16 Coord. pg
Ivo Lopez 35 16 TI para o depto
Monica Merkle 33 16 +1 disciplina
Selene Maia 35,1 16 Cessão à reitoria
Samuel Senti 25,4 16 +1 disciplina
Nedir do Espírito Santo    24 16 Direção adjunta
Wilton Arruda 32 16 afastamento
Nuno Luzia 20 16 +1 disciplina
Waldecir Bianchini      (***)     14 16 Ex-cargo direção
Eduardo Siqueira 6,5 24 +1 disciplina
Jair Salvador 5,5 24 +1 disciplina
Luiz Felipe Rimola Ribeiro 1 32 Aluno doutorado
Carlos Ferraris 0 32 Aposentadoria 
Jacques Gheiner 0 32 +1 disciplina

 Houve uma modificação em relação à lista enviada anteriormente (saiu prof. Jefferson e entrou prof.  
Gerard)  porque  a  tabela  que  o  prof.  Pedro  consultou  não  foi  a  do  último  relatório  da  comissão 
avaliadora, depois dos recursos analisados.   De acordo com o número de substitutos aprovados, o 



número de docentes afetados cairá, de cima para baixo na tabela. Entretanto, pelo menos os três  
últimos deverão ser necessários. Os demais devem ficar de pré-aviso. Para facilitar o planejamento,  
todos os professores afetados deverão apresentar pedido adicional(por e-mail ou pessoalmente), a  
ser utilizado em caso de necessidade.
Vários professores se manifestam sobre a possibilidade de enxugamento de algumas turmas. Profs.  
Pedro e Ivo acreditam que seja possível  o fechamento de 1 turma de Cálculo III e 1 turma de Cálculo 
IV.  Após exame da planilh,a o departamento aprovou, por unanimidade, o fechamento da turma de  
Cálculo III, do horário de 15 às 17h, que estava no pedido do prof. Samuel, com redistribuição das  
vagas nas turmas existentes no mesmo horário, e o fechamento de uma das turmas de Cálculo IV, do  
horário de 13 às 15h (neste último, com redistribuição de vagas em todas as turmas da manhã). 
Profas. Nedir e Fernanda concordaram com o fechamento da turma de Geometria II e com a fusão 
das duas turmas de Monografia I, uma no diurno e outra no noturno, em apenas uma, no horário de 
16:45 às 19:30.   Esta  mudança também foi aprovada por unanimidade.   Profa. Ângela sugere que 
os  professores  que  foram  afetados  pelo  +1  possam  alterar  seus  pedidos,  inclusive  solicitando 
disciplinas  já  escolhidas  por  outros  docentes.  Pondera  que  prof.  Pedro  poderá  negociar  com os 
docentes que quiserem uma mesma disciplina, para chegar a um resultado que seja o mais razoável  
possível para o horário de trabalho dos docentes. Neste caso, a pontuação do docente não deverá ser 
decisiva para priorizar sua escolha.  Não houve nenhuma manifestação em contrário por parte dos  
docentes presentes sobre este assunto. Profa. Ângela sugere que é importante que seja feito um 
planejamento anual de disciplinas, já que as mudanças serão poucas, isto poderá facilitar os pedidos  
de substitutos. Além disso, deve haver um número máximo de docentes cedidos para pós-graduação, 
assim  como  há  para  o  curso  de  especialização.  Profa.  Nedir  se  compromete  a  levar  este 
planejamento às outras  unidades, para reforçar  nossa solicitação junto a elas. Prof. Ivo concorda 
com esta idéia do planejamento global, acredita ser factível.
Finalmente, docentes que queiram pedir afastamento, deverão informá-lo com antecedência, antes 
que seja feito este planejamento global.  Caso contrário,  terão que esperar até o período ou ano 
seguintes.  O departamento deverá aprovar  normas razoáveis  sobre isto,  em reunião no início do 
próximo período. Deverá ser feito também um levantamento de futuros pedidos de aposentadoria no 
departamento para prevenir futuras crises como esta. 
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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