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Às treze horas do dia 20/09/]2012, o professor Rolci Cipolatti, na qualidade de Chefe do 
Departamento  de  Métodos  Matemáticos,  na  sala  C-119,  deu  inicio  a  reunião  do 
departamento para tratar da seguinte pauta:
        
Pauta: 

1. Aprovação do relatório de progressão do Professor Professor Adán Jose Corcho 
Fernandez
2. Aprovação dos relatórios de avaliação de estágio probatório dos Professores Nuno 
Alexandre Martins de Matos Luzia e Henrique de Melo Versieux ; 
3. Afastamento do País do Professor Samuel Senti; 
4. Criação do Instituto de Computação.
5. Assuntos gerais; 

Deliberações.  
1)  Tendo em vista  a especificidade do processo do Professor Adan,  o Prof.  Pedro 
Gamboa propôs  que  o  mesmo seja  utilizado  como modelo  para  futuros  processos 
semelhantes. Aprovado
2) Aprovado o relatório de progressão horizontal do Professor Adan;
3) Aprovado os relatórios de estágio probatório dos Professores Nuno Alexandre Luzia 
e Henrique Versieux;
4) Aprovado o afastamento do País do Professor Samuel Senti;
5) Aprovado o programa do concurso para Professor Adjunto na vaga de transferência 
do Professor Vitor;

Encaminhamentos:
Encaminhar  à  próxima  reunião  da  Congregação  do  Instituto  a  seguinte  resolução: 
“Entendendo-se que é de competência da Congregação do Instituto de Matemática a 
decisão  sobre  a  criação  do  Instituto  de  Computação,  o  Departamento  de Métodos 
Matemáticos não se opõe à criação do novo instituto, desde que sejam garantidos os 
compromissos já firmados pelo Departamento de Ciência da Computação com respeito 
à carga didática da licenciatura noturna”.

Resumo
 O  professor  Rolci  iniciou  a  reunião  fazendo  a  leitura  do  relatório  de  progressão 
horizontal do professor Adan  e perguntou aos presentes se havia alguma objeção. O 
professor  Pedro  Gamboa  propôs  que  se  guardasse  uma  cópia  do  processo  para 
posteriores consultas no caso de pedidos semelhantes. Logo após, leu os relatórios de 
estágio probatório dos professores Nuno e Henrique, perguntando, em seguida, aos 



presentes  se  havia  alguma  observação  ou  questionamento.  Não  havendo  quem 
quisesse se pronunciar, passou-se à deliberação, sendo aprovados por unanimidade 
os  referidos  relatórios.  O  Professor  Rolci  informou  que  o  professor  Samuel  havia 
solicitado  afastamento  do  país,  passando  em  seguida  à  leitura  da  carta  com  a 
justificativa do pedido. Perguntou aos presentes se havia alguma objeção e, como não 
houve  manifestação  contrária,  foi  colocado  em  votação,  sendo  aprovado  por 
unanimidade. A Profa. Maria José Pacífico solicitou que, antes de passar aos assuntos 
gerais,  que  fosse  incluído  na  pauta  a  aprovação  do  programa  do  concurso  para 
professor adjunto, da vaga relativa à transferência do Prof. Vitor, cuja setorização fora 
aprovada na reunião anterior. A Professora Maria José informou aos presentes que o 
referido programa foi elaborado pelo grupo de Sistemas Dinâmicos. O Professor Rolci  
colocou em votação a proposta apresentada, sendo aprovada por unanimidade. Foi 
levantada a questão da setorização das vagas do projeto de expansão universitária. O 
professor Pedro informou que a pedido da reitoria já havia sido informado a área do 
concurso. Os presentes avaliaram que seria melhor deixar este ponto para ser tratado 
quando fosse autorizado o concurso. Com relação à criação do IC, a Professora Nedir  
expressou a preocupação com relação às disciplinas ministradas pelo Departamento 
de Computação para a licenciatura noturna. Para ela, na proposta de criação não fica 
garantido  os  compromissos  assumidos  pelo  referido  departamento.  Após  a 
manisfestação  de  vários  membros  do  Corpo  Deliberativo  o  Prof.  Rolci  propôs  a 
seguinte resolução a ser encaminhada na reunião da congregação;  “Entendendo-se 
que é de competência da Congregação do Instituto de Matemática a decisão sobre a  
criação do Instituto de Computação, o Departamento de Métodos Matemáticos não se  
opõe a criação do novo instituto,  desde que sejam garantidos os compromissos já  
firmados pelo Departamento de Ciência da Computação com respeito à carga didática  
da licenciatura noturna”. Tal resolução foi aprovada pelos presentes. Passando-se aos 
Assuntos Gerais, o Prof. Rolci informou que, sendo desejo de muitos professores a 
reformulação  da  página  do  DMM,  pedira  ajuda  ao  Prof.  Waldecir  Bianchini,  pela 
experiência que possui,  para coordenar  os trabalhos de reformulação.  O Professor 
Waldecir argumentou sobre a importância de o Dep. possuir uma página atualizada, 
dispondo dados e informações relevantes sobre as atividades do departamento, tais 
como ementas das disciplinas, projetos e grupos de pesquisa, etc. Explicou que caberá 
a secretária do DMM e do IM a alimentação dos dados na página e que, no caso dos 
professores  que  tiverem  sugestões  ou  queiram  colocar  alguns  dados,  caberia 
encaminhar  as  informações  às  secretárias.  O  Prof.  Rolci  Informou  ainda  que  um 
professor  substituto  talvez  não  continue  a  ministrar  aulas  por  conta  de 
incompatibilidades de horário. Levantou-se algumas possibilidade tais como contratar a 
doutoranda  Raquel  ou  fazer  um  outro  concurso.  Foi  lembrado  ainda  que  existem 
aprovados no concurso anterior que também poderiam substituí-lo. Não se fechou uma 
proposta e se finalizou o ponto. A professora Mariza disse que existem bolsas relativas 
ao Curso de Especialização no valor de 400,00 que podem ser utilizadas sem abertura 
de  concurso  e  sugeriu  ao  professor  Rolci  informar  a  Raquel  da  existência  destas 
bolsas. 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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