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O Professor Rolci Cipolatti, na qualidade de Chefe do Departamento de Matemática, deu início à
Reunião do Corpo Deliberativo às onze horas, na sala C-119, para tratar da seguinte pauta:

1.  Pedido de vagas da COTAV;

2.  Regras para aplicação de provas unificadas;

3.  Carga horária dos coordenadores de equipes de provas unificadas.
       
O Prof. Rolci  iniciou a reunião informando os presentes sobre o pedido de vagas da COTAV.
Esclareceu que,  em virtude das aposentadorias  nos últimos cinco anos,  das transferências  e
licenças, da quantidade de professores substitutos e da quantidade de alunos por sala de aula, o
Departamento precisaria de 12 vagas para poder desempenhar com qualidade suas atividades
didáticas  na  graduação  e  pós-graduação.  Esclareceu  que  esses  dados  foram informados  no
relatório a ser anexado ao pedido para a COTAV. A Profa. Nedir sugeriu, para reforçar o pedido, a
inclusão no relatório das atividades de apoio pedagógico desenvolvidas no Departamento, para as
quais  seriam necessários  dois  professores.  Após considerações de alguns dos  presentes,  foi
colocada em votação a proposta de se pedir 12 vagas. Aprovado por unanimidade.

Passando ao segundo Ponto de pauta, o Prof. Rolci esclareceu que, devido a fusão dos Deptos.
Matemática  Pura  e  Métodos  Matemáticos,  algumas  regras  específicas  do  antigo  Depto.  de
Métodos  Matemáticos  deveriam  ser  homologadas  ou  reformuladas  pelo  novo  Depto.  de
Matemática,  tendo em vista  que os professores advindos do Depto.  de Matemática Pura não
tiveram a oportunidade de se posicionar. Em vista da urgência, colocou em discussão somente a
homologação  da  regra  sobre  a  aplicação  das  provas  unificadas  de  Cálculo.  Após  os
esclarecimentos  de dúvidas sobre  essa regra específica,  o  Prof.  Rolci  colocou em votação a
homologação das regras vigentes. Aprovado por unanimidade.

Com relação ao terceiro ponto de pauta, o Prof. Rolci informou que os coordenadores das equipes
de cálculo unificado têm reclamado da excessiva carga de trabalho advindo dessa atividade e que,
para ela, não existe nenhuma compensação. Em seguida, passou a palavra aos presentes. Após a
manifestação dos Profs. Henrique, Eleonora, Maria José e Helen, e não havendo clareza sobre
como se poderia compensar essa atividade, o Prof. Rolci solicitou que o assunto poderia voltar a
ser discutido numa próxima reunião e solicitou aos presentes que encaminhassem sugestões. 

Não havendo quem mais quisesse fazer o uso da palavra, o chefe do Departamento encerrou a
reunião.

Esta ata foi lavrada por mim, Rolci Cipolatti, na qualidade de Chefe do Departamento. 
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