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Às dez horas, o professor Rolci de Almeida, na qualidade de Chefe do Departamento
de Matemática, na sala B108b, deu inicio a reunião do departamento para tratar da
seguinte pauta:
Pauta:
1. Setorização das duas vagas para o concurso de professor adjunto;
2. Solicitação de Professores substitutos para o ano letivo 2013;
3. Assuntos Gerais.
1. - Dando início aos trabalhos, o Prof. Rolci colocou em discussão o primeiro ponto de
pauta, sobre a setorização das duas vagas para professor adjunto. Informou que o
concurso anterior contou com a participação de excelentes candidatos e que isso se
deveu em boa parte por ter sido definido um setor abrangente e menos especializado.
Acrescentou que vários colegas previamente consultados sugeriram que essa mesma
estratégia fosse repetida. A Profa. Maria José informou que concorda com esta
estratégia e apresentou a proposta de que o novo concurso tenha como setores:
Álgebra/Análise/Geometria/Sistemas Dinâmicos. Após considerações sobre a questão,
o Prof. Rolci colocou em votação a proposta da Profa. Maria José, que foi aprovada por
unanimidade. Dando seguimento ao assunto, o Prof. Rolci sugeriu que a Profa. Maria
José consultasse colegas das diversas áreas para definir o programa do concurso, a
ser aprovado na próxima reunião do CD. Aprovado.
2. - Passando ao segundo ponto de pauta, sobre o pedido de professores substitutos
para o ano letivo 2013, o Prof. Rolci descreveu a situação do Departamento, listando as
dificuldades relativas à carga horária decorrentes das previsões de licenças,
aposentadorias, etc. Informou que, após uma análise preliminar, pretende solicitar pelo
menos sete (07) novos substitutos e que tal número deverá ser aprovado pela
Congregação e pelos órgãos superiores da Universidade. Após considerações dos
presentes, foi colocado em votação a solicitação de sete novos substitutos. Aprovado
por unanimidade.
3. - Terminada a ordem do dia, passou-se aos assuntos gerais e não tendo mais nada
a ser tratado, o Prof. Rolci encerrou a reunião às 11h43.
Esta ata foi lavrada por mim, Rolci Cipolatti, na qualidade de chefe do
Departamento.

