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O Professor Rolci Cipolatti, na qualidade de Chefe do Departamento de Matemática, deu início à
Reunião do Corpo Deliberativo às doze horas, na sala B-108a, para tratar da seguinte pauta:
1) Aprovação das atas das reuniões anteriores;
2) Progressão Funcional dos Professores Samuel Senti, Heudson Mirandola e Stefano Nardulli;
3) Regras para Provas Unificadas dos coordenadores de equipes;
4) Assuntos Gerais.
O Professor Rolci iniciou a reunião solicitando aos presentes a aprovação das atas das reuniões dos
dias 19/07 e 26/08 de 2013. Perguntou aos presentes se havia alguma retificação a fazer. Como não
houve manifestação, as referidas atas foram aprovadas.
Dando prosseguimento à pauta, o Professor Rolci apresentou os relatórios de progressão dos
Professores Stefano Nardulli e Heudson Mirandola. Como ambos obtiveram pontuação acima do
mínimo necessário, a Comissão deu parecer favorável à aprovação dos dois pedidos. Colocados em
votação os pareceres da comissão, o Corpo Deliberativo os aprovou por unanimidade.
Com relação ao pedido de Progressão Funcional do Prof. Samuel Senti, o Prof. Rolci informou que o
processo fora aberto em agosto de 2012 e explicou as razões da demora para seu julgamento.
Esclareceu que, com a concordância do Prof. Samuel, a Comissão Julgadora aguardaria a
comprovação do aceite por parte da revista à qual o trabalho fora submetido que, segundo o
interessado, seria brevemente anexado ao processo. Ocorreu que a referida comprovação só foi
enviada em abril de 2013. Elucidadas as questões suscitadas em decorrência deste atraso, a
Comissão reanalisou o processo e elaborou um parecer favorável à aprovação do pedido, uma vez
que, à luz dos novos documentos apresentados, o candidato obteve pontuação acima do mínimo
necessário. Após esses esclarecimentos, o Prof. Rolci colocou em votação o parecer da Comissão,
que foi aprovado por unanimidade.
O professor Samuel pediu a palavra para dizer que, apesar da aprovação do seu pedido, desejava que
constasse em ata sua discordância quanto à pontuação atribuída pela Comissão, pois que, no seu
entendimento, a mesma deveria ter sido maior.
A Professora Maria José Pacífico defendeu a importância de se retomar a discussão sobre as regras
do Departamento para Progressão Funcional, já que as mesmas estariam desatualizadas. Salientou
que alguns quesitos deixam margens para duplas interpretações e que algumas atividades importantes
que poderiam ser pontuadas, não estão previstas nas atuais normas.
A Professora Maria Fernanda concordou que as regras precisam ser revistas para se adequarem à
nova realidade, e que o mesmo deveria ser feito com relação às normas do Estágio Probatório. O
Professor Samuel propôs que se fizesse uma consulta eletrônica ao Departamento para saber quem
se proporia a participar da comissão para revisão das regras em questão. A professora Maria José

acrescentou que concorda com a proposta da Profa. Fernanda, de que a revisão deve ser tanto para
as regras de Progressão como para as de Estágio Probatório. Como os demais membros concordaram
com as sugestões apresentadas, o Prof. Rolci informou que encaminharia, então, um email para todos
os professores do Departamento solicitando candidaturas para formar uma comissão de três membros.
Passando ao terceiro ponto de pauta, o Prof. Rolci lembrou que não houve retorno por parte dos
membros do Departamento, conforme discutido e deliberado em reunião anterior, de nenhuma
proposta relativa aos coordenadores das equipes de Cálculo Unificado. Em vista disso, propôs que os
coordenadores de equipes que estivessem ministrando duas turmas na mesma equipe ficassem
dispensados de ajudar na aplicação de três provas de outras equipes, conforme reza a atual regra.
Justificou que essa mudança seria o mínimo para compensar a carga de trabalho extra dos
coordenadores de equipes. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
Passando aos assuntos gerais, o Prof. Rolci abriu a palavra aos presentes. A Professora Nedir
informou que neste semestre não ficará mais responsável pela monitoria do Departamento, pois está
muito sobrecarregada. O Professor Rolci esclareceu que a Professora Nedir assumiu a coordenação
dos monitores do Departamento para solucionar os problemas que surgiram no início da sua gestão na
Chefia do Departamento e agradeceu pelo excelente trabalho desenvolvido. A Professora Nedir
informou que o processo seletivo de monitoria ocorre no final do ano, e que poderá auxiliar o professor
que assumir esta tarefa. Acrescentou que a Professora Eleonora poderia fazer um bom trabalho nesse
sentido, tendo em vista o que observou no trabalho desenvolvido pela Profa. Eleonora. O professor
Rolci se prontificou a consultar a Professora Eleonora para saber se a mesma poderia colaborar
assumindo esta tarefa.
A Professora Maria Fernando questionou sobre a previsão de representação discente no Corpo
Deliberativo do Departamento, pois o Centro Acadêmico havia solicitado informações a ela sobre esta
questão. O Professor Rolci declarou não ter essa informação, notadamente sobre o percentual de
representantes, e se comprometeu a fazer as consultas sobre o assunto para responder aos alunos do
Centro Acadêmico.
Não havendo quem mais quisesse fazer o uso da palavra, o chefe do Departamento deu por encerrada
a reunião.
Esta ata foi lavrada por mim, Rolci Cipolatti, na qualidade de Chefe do Departamento.

