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Às onze horas, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de Chefe do
Departamento de Métodos Matemáticos, deu início à reunião na sala C-116. Uma vez que
a sala C-100b, agendada com antecedência, estava ocupada com o evento: “Encontro
Gestar RJ/Português” – MEC/UFRJ (2011).
Pauta:
- Aprovação das últimas atas.
- Afastamento do país do prof. Wilton Z. Arruda.
- Aprovação do quadro de horários e carga didática para o período 2011-1.
- Aprovação do programa de EDP para o concurso de Professor Titular.
- Outros.
Deliberações.
- Os professores receberam, com antecedência (via e-mail), as últimas atas do
departamento, analisaram-nas e nada tiveram a opor. Assim, as últimas atas foram
aprovadas por unanimidade.
- O prof. Ademir pediu uma parte para dar os novos informes concernentes às vagas para
professor efetivo do DMM. Ele esclareceu que haviam 2 (duas vagas) para o concurso na
área de EDP, sendo aprovado, somente, o professor cubano, Adám José Corcho
Fernandez.
Esclareceu também que haviam 2 (duas) vagas para o concurso na área de Geometria
e Sistemas Dinâmicos, sendo aprovado, somente o professor italiano, Stefano Nardulli.
Ainda não há data marcada para a posse dos novos professores.
Assim, pela inexistência de outros aprovados para os concursos de professor adjunto,
o DMM já perfaz um total de 5 (cinco) vagas ociosas, sendo que duas delas são do
REUNI, que apresentam prazo limite para preenchimento.
- O prof. Wilton explanou sobre a importância do pós-doutorado para a sua coordenação
no subprojeto: “Modelagem Oceânica” que visa aprofundar o estudo de correntes
marinhas que bordejam a costa brasileira.
Ciente da importância dos resultados obtidos em suas pesquisas, O prof. Ademir,
relator do processo, manifestou-se favorável ao afastamento do país do prof. Wilton Z.
Arruda pelo período de 12 (doze) meses, a partir de fevereiro de 2011 para a Flórida State
University. Ressaltou que todo o processo está bem fundamentado, inclusive com bolsa
da CNPQ. Salientou, também, que a distribuição da carga didática ficará facilitada em
virtude das 08 (oito) vagas para professor substituto, conquistadas pelo departamento.
O corpo docente do DMM aprovou o afastamento do país do professor Wilton Arruda.
- O quadro com a distribuição de disciplinas/horários/turmas, foi enviado, com
antecedência, aos professores para que os mesmos pudessem analisá-lo, fazendo as
devidas conferências e/ou sugestões. O único caso ainda pendente, refere-se a
professora Maria Darci, a qual já foi informada e analisa as possíveis alterações. Assim, o
corpo docente do DMM decide aprovar o quadro de horários e carga didática para o
período 2011-1.

- O prof. Pedro Gamboa pede desculpas, pois equivocadamente, incluiu como ponto de
pauta a aprovação do programa do setor de EDP para o concurso de professor titular.
Sabe-se que, neste caso, não há prova escrita.
- Sabendo-se que a UFRJ receberá nos próximos dias 07,08 e 09 de fevereiro, à visita de
avaliação “in Loco” para o recredenciamento no MEC. Neste sentido, o prof. Pedro solicita
a colaboração de alguns docentes para participarem da reunião com a comissão de
avaliadores. Sugerem-se os nomes dos seguintes professores, os quais ainda deverão ser
confirmados.
Titulares: Rolci Cipolatti e Ivo Lopez
Suplentes: Bruno Scárdua e Waldecir Bianchini.
A reunião do Departamento de Métodos Matemáticos é encerrada e lavrada por
mim, Andréa Maria de M M Couto de Oliveira, na qualidade de técnica em Assuntos
Educacionais,

