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Ao meio dia, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de Chefe do Departamento de
Métodos Matemáticos, na sala C-116, deu início a reunião do departamento para tratar da
seguinte pauta:
Pauta:
1. Aprovação da ata da reunião do dia 11/10;
2. Progressão funcional/Prof. Henrique;
3. Estagio Probatório do Prof. Alexandre;
4. Título de Professor Emérito/Prof. I-shih Liu;
5. Criação de disciplina para o prog. de doutorado;
6. Regulamento do PROFMAT.
Outros.
Deliberações:
- A ata anterior foi aprovada por unanimidade;
- Aprovado o parecer da Comissão sobre a progressão Funcional do Professor Henrique;
- Aprovado o parecer da Comissão sobre o Estágio Probatório do Professor Alexandre;
- Aprovado a proposta de criação de disciplina para o Prog. de Matemática no Doutorado
apresentado pelo Professor Henrique.
_ Reunião dia 16/12, para indicação de banca de concurso para professor Titular.
Resumo da Reunião:
O professor Pedro Gamboa deu início a reunião do Departamento. Propôs aos presentes
alteração da ordem dos pontos da pauta, inclusão do ponto sobre Estágio Probatório do professor
Alexandre e supressão do seguinte ponto: Título de Professor Emérito do Prof. I-shih Liu;sendo
que este ponto será pauta da próxima reunião do Departamento. A proposição foi aprovada pelos
presentes.
Sobre O PROFMAT foi lembrado que o DMM já havia aprovado que a carga horária dos
docentes que participarem não será contada na carga horária do DMM, mais ainda se o docente
tiver auxilio financeira.
O Prof. Pedro apresentou os relatórios do estágio probatório do Professor Alexandre e da
Progressão funcional do Prof. Henrique afirmou que a camisão de estagio e progressão sugere à
aprovação dos pedidos, dado que as pontuações estão acima da pontuação mínima exigida. Não
havendo observações contrárias aos referidos relatórios, foram aprovados por unanimidade. Foi
marcada uma reunião extraordinária para o dia 16/12, com ponto único sobre a composição da
banca para professor titular do Departamento.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Departamento de Métodos
Matemáticos.

