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

ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO
DATA:

HORA:

10.06.2011

SALA:

12h

C-100b

Às doze horas, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de Chefe do
Departamento de Métodos Matemáticos, deu início à reunião.
Pauta:
- Aprovação da ata da reunião anterior
- Aprovação do relatório da comissão de avaliação da progressão horizontal do prof. Albetã Mafra
- Pedido de Prorrogação do afastamento do prof. Jaime Rivera
- Criação de nova coordenação (tecnologia de informação) no departamento e nomeação como
coordenador do prof. Ivo Lopez
Deliberações:
1) Aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior
2) Profa. Ângela Biazutti, membro da comissão de avaliação de progressão horizontal de
professores adjuntos, apresenta a conclusão do relatório, que recomenda a progressão do
referido professor, com base na pontuação obtida utilizando-se os critérios vigentes. O
relatório da comissão é aprovado.
3) Prof. Pedro apresenta solicitação justificada pelo prof. Jaime Rivera, para prorrogação do
seu afastamento, que se encerraria no final deste semestre. Aprovada por unanimidade a
prorrogação do afastamento até dezembro de 2011. Será solicitado ao prof. Jaime
correção da data do seu pedido. Profa. Selene se compromete a redigir parecer detalhado
sobre o afastamento, para ser encaminhado à reitoria, junto ao pedido de professor
substituto para o prof. Jaime.
4) Prof. Ivo recusa o cargo de coordenador de T.I. Como seria o único docente qualificado
para tal, dado o grau de de conhecimento de informática necessário, a discussão sobre
este se encerra. É solicitado então ao prof. Ivo, que envie ao departamento relação de suas
atividades de T.I., para que possam ter pontuação incluída nas normas vigentes de
avaliação docente.
Assuntos Gerais:
Professores discutem a necessidade de atualização das regras de pontuação das atividades
docentes. É lembrado que uma comissão foi nomeada pelo DMM em 17/12/2008, para elaborar
uma proposta de atualização das normas. A comissão realizou este trabalho com muito
cuidado, tomando como ponto de partida as regras atuais, a proposta de regras de avaliação
elaborada pela Congregação do IM em 2004 e as regras pra progressão funcional aplicadas no
CCMN, adaptando-as às características do DMM. Esta proposta foi apresentada ao DMM no
início de 2009. Após várias reuniões, foi aprovada apenas a parte inicial da proposta, a qual
contemplava a carga horária docente semanal mínima e máxima. É recomendado então, pelos
professores presentes a esta reunião, que a proposta da comissão seja novamente divulgada
entre os docentes, visto que há vários que ainda não a conhecem. Depois poderá ser marcada
reunião específica para deliberar sobre os outros itens da referida proposta, em data que seja
oportuna para a maioria dos docentes.
A reunião do Departamento de Métodos Matemáticos é encerrada e ata foi elaborada pela profa. Ângela
Biazutti

