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Às doze  horas,  o  professor  Pedro  Gamboa Romero,  na  qualidade  de  Chefe  do 
Departamento de Métodos Matemáticos, na sala B 106a, deu início a reunião do 
departamento para tratar da seguinte pauta:

* Aprovação das atas das reuniões anteriores;
*  Proposta  de  criação  da  disciplina:  Introdução  às  Equações  Dispersivas  Não  
Lineares;
*Aprovação  dos  relatórios  de  progressão  e  estágios  probatórios;  
* Constituição de banca para recurso de revisão de exame final;
* Outros.

Deliberações.  

 1) Atas anteriores aprovadas.
 2) Composição da Banca: Xavier , Anatoli e Wladimir.
 3) Proposta de reestruturação da área de EDP.
 4) Aprovado os relatórios de progressão dos professores Xavier Carvajal Paredes e 
Hugo Danilo Fernandez Sare .
 5)  Aprovado os relatórios do estágio probatório de Nicolas Paul Andre Puignau e 
Márcia Maria Fusaro Pinto.

Resumo da reunião 
O professor  Pedro  Gamboa iniciou  a  reunião  perguntando  aos  presentes  se  os 
mesmos aprovavam as atas das reuniões anteriores. Sem ressalva foram aprovas as 
atas das reuniões anteriores. Logo após este ponto o professor Pedro falou sobre a  
proposta de criação de uma nova disciplina para a pós-graduação, apresentada pelo 
professor Adan.  Informou que o referido professor concordava que a ementa fosse 
variável.  A  professora  Maria  José  propôs  que  se  elaborasse  uma  proposta  de 
reestruturação da área como foi feito em Sistemas Dinâmicos. Para ela, existe um 
número vasto de disciplinas optativas que não são compatíveis com o número de 
docentes  e  discentes.  Os  presentes  aprovaram  a  proposta  apresentada  pela 
professora Maria José. Após este ponto, o professor Pedro apresentou os relatórios 
de progressão horizontal do professor Xavier Carvajal Paredes de Adjunto II para 
adjunto III e o relatório do professor Hugo Danilo Fernandez Sare de Adjunto I para 
Adjunto  II.  Perguntou  aos  presentes  se  alguém tinha  algum comentário  a  fazer. 
Apresentou também os relatórios de estágios probatório  dos professores Nicolas 
Paul Andre Puignau e Márcia Maria Fusaro Pinto. Sem ressalvas, foram aprovados 
os relatórios de progressões e estágios probatórios dos referidos professores. Com 



relação a composição da banca para revisão do resultado da avaliação do exame 
final, o professor informou que um aluno entrou com um processo de revisão de 
exame final e que segundo a resolução do CEG, deve-se compor uma banca, com a 
participação voluntária  dos professores . Perguntou aos presentes quem gostaria de 
participar da banca. A professora Maria José sugeriu o nome do professor Xavier. 
Propôs que colocasse no parecer um quadro minucioso dos critérios utilizados na 
avaliação. Que se utilizasse como base o parecer emitido pelo professor Ivo, e  se 
apresentasse  o  parecer  final.  Propuseram-se  a  compor  a  banca  os  professores 
Wladimir, Xavier e Anatoli. A final deste ponto, o professor Pedro informou que foi 
enviado  ao  DMM  um  memorando  da  direção  do  instituto  juntamente  com  o 
memorando da Biologia solicitando a transferência do professor Wilton, lembrou que 
em uma reunião do DMM já havia sido indeferido o pedido. Informou aos presentes  
que solicitou a manifestação técnico-jurídico da universidade sobre a transferência 
do  professor  Wilton  e  sobre  licenças  e  afastamento  em estágio  probatório,  pois 
gostaria que fosse esclarecido a todos quais os tipos de licença e afastamento que o 
professor em estágio probatório poderia requerer. A professora Maria José disse que 
mesmo que não haja nem um impedimento legal, o departamento pode indeferir o 
pedido. Sem nada mais a tratar deu-se por encerrada a reunião.

Esta ata foi lavrada por mim,  Valdenise Pinheiro Ribeiro, na qualidade de 
técnica em Assuntos Educacionais. 
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