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Às doze horas, o professor Pedro Gamboa Romero, na qualidade de Chefe do
Departamento de Métodos Matemáticos, na sala C 100b, deu início a reunião do
departamento para tratar da seguinte pauta:
- Afastamento do Professor Thiago do país;
- Pedido de publicação ao Departamento dos relatórios dos professores do DMM;
- Posicionamento do DMM em relação ao PROFMAT e o curso de Oceanografia;
- Fiscalização de provas;
- Data das reuniões do DMM;
- Aprovação das atas anteriores.
Deliberações.
1) Aprovado o afastamento do professor Thiago Drummond.
2) Aprovada a publicação dos relatórios dos professores do DMM.
3) O Departamento se abstém da propositura de implementação do PROFMAT,
dado que o momento atual é de sobrecarga de atividades didáticas. O Departamento
resolve que: os professores do DMM que participarem do PROFMAT não terão suas
atividades docentes neste curso deduzidas de suas atribuições no DMM. Além disso,
as atividades administrativas deste curso não poderão ser acrescentadas às
atividades administrativas do DMM.
4)O Departamento observa que no suposto de que seja aprovada a criação do curso
de Oceanografia, o corpo deliberativo do DMM não concorda em assumir as
disciplinas de Matemática que farão parte da grade curricular deste novo curso. O
departamento considera que, por enquanto, não há condições de assumir mais
carga didática e também não há condições de captar mais docentes, com a
qualificação necessária à prestação de serviços de qualidade.
5) O Departamento aprova que o seu chefe, prof. Pedro, entre em contato com a
coordenação de pós-graduação do IM, com o objetivo de solicitar a colaboração dos
alunos de pós-graduação na fiscalização de provas do Cálculo unificado, pelo menos
no momento atual, quando faltam salas grandes para aplicação de provas e não está
implantada uma semana de provas (com suspensão e aulas). Uma parceria nestes
moldes já está em vigor no IF e em algumas partes da Escola Politécnica. Sugere-se
que, pelo menos os alunos cujos orientadores sejam professores do DMM, tenham
colaboração solicitada.
6) Foi aprovado que as reuniões ordinárias do DMM passarão a ser realizadas na
segunda semana de cada mês, no horário de 12h, de forma alternada, nas terças e
quartas feiras. A próxima reunião fica portanto marcada para dia 11/10, terça feira
(véspera do feriado).

Afastamento do professor Thiago do país.
O professor Pedro deu inicio a reunião informando à todos do processo de
afastamento do país do professor Thiago, falou que trouxe para reunião do
departamento porque se tratava de afastamento por um período maior de 30 dias e
por isso, precisaria da aprovação do Departamento. Como não houve manifestação
contrária, foi aprovado o afastamento do professor Thiago.
Pedido de publicação ao Departamento dos relatórios dos professores do
DMM.
No ponto sobre relatório, o professor Pedro esclareceu como tem sido o
procedimento e informou que os mesmos ficam disponíveis na secretaria do DMM.
Disse que já solicitou a informatização dos relatórios para que os mesmos fiquem
disponíveis na rede, e que o ideal seria o computo dos pontos fossem gerados
automaticamente a partir de um programa. Foi levantada, entre os presentes, a
proposta que se discutissem as regras de pontuação. Ao final foi aprovado a
publicação do relatório.
Posicionamento do DMM em relação ao PROFMAT e o curso de Oceanografia.
O professor Pedro iniciou sua fala esclarecendo que o PROFMAT é uma pósgraduação stricto sensu para aprimoramento da formação profissional de
professores da educação básica. Levantou a preocupação de aumento da carga
didática dos professores do Departamento.
A professora Claudia apresentou alguns pontos de objeções ao projeto, levantados
pela coordenação do mestrado.
O professor Vitor falou da importância desse projeto para a capacitação e
valorização da carreira dos profissionais em educação básica. Que um dos
problemas graves enfrentado na educação brasileira é a formação de professores de
Matemática devido a falta de conteúdo. E defendeu que o PROFMAT é um espaço
importante para formação de professores da educação básica.
A professora Ângela Biazutti disse que o projeto esvaziaria o curso de
especialização, uma vez que esta pós-graduação está voltada para formação de
professores da educação básica. Observou que a participação do DMM não deveria
acarretar em sobrecarga aos professores e propôs que o Departamento se
abstivesse na reunião da congregação.
O professor Samuel observou que este projeto acarretaria aumento da carga
didática e secretarial ao Departamento.
Ao final do ponto, foi aprovado a abstenção do DMM a propositura da
implementação do PROFMAT e que os professores do Departamento, que
participarem do PROFMAT, não terão suas cargas didáticas reduzidas em virtude da
participação.
Com relação ao curso de oceanografia, a professora Ângela Biazutti falou que era
contra a criação do curso enquanto não houvesse equilíbrio na carga didática entre
os departamentos.
Professor Ivo também se colocou contrário à criação de um novo curso até que se
equilibrasse a conta de cargas didáticas, e acrescentou que não gosta que
Departamento fique na dependência de contratação de professores substitutos.
Fiscalização de provas.

Professor Pedro abriu o ponto propondo que os estudantes da pós-graduação
participassem da fiscalização.
Professor Ivo falou que seria muito importante a participação dos estudantes do
estágio-docente e da pós-graduação na fiscalização das provas. Falou que o
professor Ademir tem contribuído muito com seus alunos na fiscalização das provas.
A Professora Ângela Biazutti propôs que os alunos de pós-graduação, orientados
pelos professores do Departamento, sejam convidados a colaborar na fiscalização
das provas.
A professora Maria Fernanda se colocou contrária à proposta, pois não vê uma
fundamentação pedagógica para este tipo de participação discente, e propôs que
solicitassem a colaboração da politécnica na fiscalização. Ao final do ponto, foi
aprovado que se solicitaria a coordenação de pós-graduação do IM, a colaboração
dos alunos de pós-graduação na fiscalização de provas do Cálculo unificado.
Data das reuniões do DMM
O professor Pedro propôs que a reunião do DMM se realize uma vez por mês, nas
terças ou quartas, no horário de 12:00 às 13:00 horas. Sem proposição contrária, foi
aprovado o encaminhamento.
Foram aprovadas as atas das reuniões anteriores..
Esta ata foi lavrada por mim, Valdenise Pinheiro Ribeiro, na qualidade de
técnica em Assuntos Educacionais.

