
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS MATEMÁTICOS

ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO

DATA: 18/03/2011 HORA: 11.00 SALA: C-105
             

  Às onze horas, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de 
Chefe do Departamento de Métodos Matemáticos, na sala C-105, deu 
início a reunião do departamento para debater a seguinte pauta:
             
-  Aprovação da Banca para o concurso de Professor  Assistente do 
Pólo de Xerém;
- Disciplina: Cálculo de Variações.

Deliberações.

 - Aprovada a Banca para o concurso de Professor Assistente do Pólo 
de Xerém;
- Solicitar uma declaração formal da Pós-Graduação sobre a disciplina, 
se a mesma conta crédito para os alunos.

-  O professor  Pedro  Gamboa abriu  a  reunião  fazendo a  leitura  da 
proposta  da  Banca  sugerida  pelo  professor  Ademir  e  solicitou  aos 
presentes seus comentários. Todos concordaram com a proposta e a 
Banca foi aprovada.

-Em relação ao segundo ponto da pauta, o professor Pedro Gamboa 
solicitou aos presentes suas observações. O professor I-shih Liu falou 
que  foi  na  Pós-graduação  para  pedir  informações  se  a  disciplina-
seminário que vai lecionar conta como créditos para os alunos. A pós-
graduação infirmou para ele que sim. Os professores Waldecir e Rolci 
concordaram  com  os  argumentos  apresentados  por  I-shi  Liu.  O 
professor I-shi Liu disse que não foi informado da disciplina Cálculo 
das Variações, por esse motivo ele não deu aula.

-O professor  Pedro  Gamboa informou que em relação  à  Disciplina 
Seminário, ele também foi informado na época que a disciplina não 
conta  como  carga  didática.  Depois  dessa  informação  oficial,  o 
professor Pedro Gamboa passou a considerar a carga horária do 



professor  I-shih  Liu  só  de  4H (quatro  horas).  E  Nesse  momento  o 
professor  sugeriu  que  fosse  ministrada   a  disciplina  Cálculo  das 
Variações pelo professor I-shih Liu, disse que solicitou a ex-secretária, 
Andréa, que enviasse um e-mail comunicando ao professor a decisão.
Informou  que em janeiro de 2011, foi enviado a ementa da disciplina 
ao  professor  I-shih  Liu.  No  mesmo  mês,  a  secretária  enviou,  via 
correio eletrônico, o planejamento da carga horária de 2011-01 para 
todo o departamento para as observações finais dos colegas. A carga 
horária foi aprovada pelo corpo do departamento no dia 02/02/2011.

- O professor Pedro Gamboa, vai solicitar uma declaração formal da 
Pós-Graduação sobre a referida  disciplina, se a mesma conta crédito 
ou não, em caso afirmativo, o professor I-shih Liu  não lecionará a 
disciplina Cálculo das Variações. 

            A reunião do Departamento de Métodos Matemáticos é 
encerrada e lavrada por mim, Valdenise Pinheiro Ribeiro, na qualidade 
de técnica em Assuntos Educacionais,


	ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO

