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SALA: C-116

Às quinze horas, 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:
- Aprovação da ata do dia 31/03;
- Solicitação de redistribuição do professor Vitor;
- Assuntos Gerais.
Deliberações.
- A ata anterior foi aprovada.
- Aprovado o pedido de redistribuição do professor Vitor, para a Universidade
Federal da Bahia, condicionada ao envio de uma vaga para Professor para o
Departamento de Métodos Matemáticos.
- O professor Pedro Gamboa deu início a reunião solicitando a aprovação da ata da
reunião do dia 31/03.
_ Ata a provada pelos presentes.
_ O professor Pedro Gamboa Informou do pedido de redistribuição do professor Vitor
para a Universidade Federal da Bahia.
_ o Professor Vitor fez uma exposição de motivos justificando seu pedido. Falou que
queria fazer este processo de forma tranqüila para o Departamento. Informou ainda
que a aprovação será condicionada a contrapartida da UFBA, ou seja, o
oferecimento de vaga para a UFRJ. Informou ainda que o processo só terá início
quando a UFBA oferecer formalmente a vaga a UFRJ.
_ Alguns professores presentes se reportaram acerca de outros processos de
redistribuição do departamento e em suas falas informaram que os processos foram
demorados e complicados.
_ O professor Pedro informou que o pedido será apresentado na reunião da
Congregação e que enviará um memorando à diretora do Instituto informando a
decisão do corpo deliberativo.

_ Encerrado o ponto, o professor informou a todos que a professora Katrin estava se
convalescendo da Dengue e que ele assumiu as turmas dela.
_ Informou que o candidato aprovado como professor substituto no último concurso
talvez não assumisse, pois o mesmo é bolsista do CNPq.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do
Departamento de Métodos Matemáticos.
Esta ata foi lavrada por mim, Valdenise Pinheiro Ribeiro, na qualidade de
técnica em Assuntos Educacionais.

