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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:
- Aprovação da ata da reunião do dia 28/09/2011;
- substitutos 2011 e 2012 - informes;
- Proposta de regras de transição da fusão dos deptos 01 e 03.
- Outros
Deliberações:
- A ata anterior foi aprovada por unanimidade;
- Adendo ao documento “regras de Transição”, Parágrafo 2º: Até que o novo departamento
rediscuta as novas regras internas de avaliação.
Resumo da Reunião:
O professor Pedro Gamboa deu início a reunião do Departamento informando que a ata
da reunião anterior havia sido enviada pelo correio eletrônico a todos os membros do
departamento. Perguntou aos presentes se havia alguma alteração ou correção a fazer na ata.
Não tendo observações, esta foi aprovada por unanimidade. Em relação ao segundo item o
professor Pedro Gamboa informou que o CEG não publicaria mais editais, pois não teria
condições de contratar os candidatos aprovados. Este fato implicou na perda de três (03) vagas
de professor substituto. Sobre a vaga aberta de professor temporário, falou que solicitara a PR1
um edital para um novo concurso.Sobre as regras de transição, a professora Maria Fernanda
disse que é a continuidade das idéias que tinham sido a acordadas nas reuniões anteriores sobre
o tema, falou que se deveria aprovar as propostas e aos poucos ir consolidando a fusão dos
departamentos e apresentou um adendo ao documento. O professor Pedro falou que um ano era
um longo período para que os professores do Departamento de Matemática Pura se adaptassem
a nova carga didática, logo nesse caso, a colaboração poderia se iniciar mais cedo, no primeiro
semestre de 2012. Neste momento foi colocada a proposta de aprovação das regras com a
emenda formulada pela professora Maria Fernanda. O documento com o adendo, foi aprovado
por unanimidade. No ponto: Outros, os presentes debateram sobre a carta do professor Rolci,
enviada a todos os membros do departamento. Ao final do debate, concluiu-se que deveria
solicitar informações para serem aprovadas pelo Departamento e verificar se o professor está
sendo lesado em seu direito, uma vez que este não aceita ser provisoriamente substituto eventual
da chefia do Departamento.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Departamento de Métodos
Matemáticos.

