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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. Mudanças de ementas de disciplinas de PG;

2. Convite para o cargo de Professor Colaborador do DM;

3. Distribuição de carga horária (6 turmas em aberto);

4. Pedidos de diminuição de carga horária e de concentração de carga horária;

5. Relatório final da comissão de avaliação;

6. Critérios do Departamento (homologação das regras antigas para o novo departamento) 
pontuação;

7. Assuntos Gerais:   Reunião com os novos professores (boas vindas); Aula inaugural de 
Cálculo  I  (unificada);  Mini-equipe  de  Cálculo  I  –  BCMT;  Comunicação  de  desistência  e 
pedido de demissão de professores substitutos.

O Professor Rolci iniciou a reunião informando que a proposta de alteração das ementas será  
enviada pelo  correio  eletrônico  para  apreciação do Corpo Deliberativo,  tendo em vista  que a 
secretaria da PG ainda não havia concluído a documentação correspondente. 

Dando prosseguimento à pauta, informou que a Professora Luiza Amália de Moraes está prestes a 
se  aposentar  e,  em  vista  disso,  apresentou  a  proposta,  sugerida  pelo  Professor  Ademir,  de 
convidá-la a permanecer na qualidade de Professora Colaboradora do Departamento.  Proposta 
aprovada por unanimidade.

Com relação à distribuição da carga didática de 2013-1, o Professor Rolci referiu-se à planilha, 
encaminhada  via  correio  eletrônico,  para  apreciação  do  Corpo  Deliberativo.  Informou  que 
restavam ainda 6 turmas em aberto na grade.  Informou também que a Profa. Substituta Patrícia 
havia pedido rescisão de contrato e que dois dos aprovados no concurso das 07 vagas tinham 
desistido.   As  duas  vagas  referentes  às  desistências  foram  republicadas  e  o  concurso,  em 
andamento, conta com a participação de um só candidato.  

A professora Marisa solicitou informações quanto aos critérios de distribuição de carga didática 
para  a  licenciatura  noturna.  Informou  que  sua  primeira  opção  tinha  sido  em  disciplina  da 
licenciatura, mas que seu pedido não fora atendido. A Profa. Márcia Fusaro falou que, quando  
assumiu a coordenação da licenciatura, a maioria dos professores era de professores substitutos e 
que, para contornar essa situação atípica, decidiu convidar com antecedência alguns colegas para 
ministrar aulas na licenciatura. O Prof. Rolci pediu para Professora Márcia estabelecer e divulgar 
critérios acadêmicos para alocação de professores na licenciatura. Esses critérios deverão ser 
apresentados oportunamente ao Corpo Deliberativo do Dep. 



Dando prosseguimento à pauta, o Prof. Rolci encaminhou o pedido da Profa. Eleonora referente  à  
redução  de  carga  horária  em  2013-1,  tendo  em  vista  que  não  fora  avisada  do  critério  que  
estabelece carga horária  mínima para  os  recém-doutores  e que,  por  consequência,  assumira 
carga horária maior desde sua contratação.  A proposta de redução foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade.

O  Professor  Rolci  apresentou  o  pedido  de  concentração  de  carga  didática  dos  Professores 
Stefano  e  Samuel  Senti.  Informou  que  esses  pedidos  têm  de  ser  aprovados  pelo  Corpo 
Deliberativo. O Prof. Waldecir disse que estes pedidos devem vir por escrito, com as respectivas  
justificativas.  O  Prof.  Jaques  argumentou  que  seria  injusto  aprovar  os  pedidos,  caso  haja 
necessidade de se aplicar o critério do “mais um” para fechar a planilha das disciplinas. Após 
vários comentários sobre esse ponto, o Prof. Rolci coloca em votação a proposta de se aprovar o  
pedido de concentração da carga horária dos professores Stefano e Samuel, condicionada a que 
não  seja  necessário  aplicar  a  regra  do  “mais  um”  para  se  fechar  a  planilha.  Aprovado  por 
unanimidade.

O Professor Rolci leu para os presentes o relatório da Comissão de Avaliação. Leu também o 
memorando no qual a Comissão pede que os professores evitem mandar os relatórios fora do  
padrão, porque a não utilização do formulário padrão dificulta bastante o trabalho de avaliação e 
pontuação.  Informou  também que  houve  pedidos  de  reavaliação  dos  Professores  Waldecir  e 
Jeferson, ambos reavaliados no prazo, tendo suas pontuação corrigidas. 

Com relação ao ponto seguinte, o Prof. Waldecir informou que o Departamento de Ciência da 
Computação desenvolveu um programa para os professores apresentarem os relatórios  online. 
Sugeriu que o Dep. de Matemática poderia fazer uma coisa semelhante para facilitar o trabalho da 
Comissão. O Professor Rolci ponderou que precisaria que alguém fizesse o tal programa e citou, 
como exemplo, as dificuldades sobre alguns pontos que não estariam funcionando na inserção de 
dados na página do Departamento. O Prof. Waldecir contestou, alegando que todos os problemas 
relatados  foram  solucionados  e  que,  se  ainda  os  há,  seria  porque  a  secretária  não  estaria 
alimentando a página adequadamente. O Professor Rolci sugeriu que o Prof. Waldecir assumisse 
a tarefa de implantar um programa semelhante ao utilizado pelo DCC na rede do DMM, o que foi  
imediatamente aceito pelo Professor Waldecir.

O Professor Rolci falou da necessidade de se reverem as regras do Departamento de Matemática, 
tendo em vista que, com a fusão, os professores do antigo Dep. de Matemática Pura estariam se 
submetendo a regras para as quais nunca tiveram oportunidade de se posicionar. Sugeriu que o 
tema retorne em uma próxima oportunidade para que questão possa ser  discutida com mais 
profundidade.

Passando  aos  assuntos  gerais,  o  Professor  Rolci  informou que  o  Prof.  Didier  concordou  em 
organizar uma reunião com os novos professores. A ideia é marcar uma reunião preliminar de  
boas vindas. Informou também que aceitou o convite do Diretor da Escola de Engenharia para 
ministrar uma aula inaugural para os calouros das turmas de Cálculo 1. Para tal, comentou do seu 
interesse em apresentar parte do material desenvolvido pelo Professor Waldecir e divulgado na 
sua página web.  Ainda nos assuntos  gerais,  relatou  as  dificuldades dos alunos do BCMT no 
aprendizado do Cálculo e informou que pretende montar uma mini-equipe de Cálculo 1 para as 
três  turmas  do  BCMT  e  que  esta  será  coordenada  pela  Professora  Substituta  Aline  e 



supervisionada por ele mesmo. 

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.
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