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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 B106a, para tratar da seguinte pauta:

Pauta:

Eleição de chefe do Departamento;
Normas para chefia.

O Professor Rolci iniciou a reunião informando os presentes sobre o final de seu mandato e que já
entregara à Seção de Pessoal a carta solicitando à Diretora do IM providências para a publicação da
exoneração do seu mandato no Diário da União. Como a diretora encontra-se em atividade fora da
Unidade, só retornando na sexta-feira, ele continuará respondendo pelo Departamento até a finalização
dos trâmites de exoneração. Informou ainda que em caso de não realização das eleições para a chefia,
será indicado um chefe interino pela diretora do IM.

Logo após este esclarecimento, o Professor Rolci teceu alguns comentários sobre as atividades da chefia,
ressaltando o desinteresse que os colegas demonstram pelo cargo, visto que, além das aulas, o chefe tem
que cumprir diversas tarefas que exigem tempo e dedicação. Para compensar, o Professor Rolci
apresentou algumas propostas, tais como redução da carga horária para o chefe e a formação de equipes
para tratar de algumas atividades periódicas, como por exemplo, os pedidos de substitutos, a distribuição
de carga horária, dispensa de disciplinas, etc. O professor Ademir recomendou que estas propostas
valessem somente para a próxima gestão, enquanto não se aprova as novas regras do departamento. O
Professor Rolci argumentou que uma redução de carga horária, de 6h semanais por semestre para 4
horas semanais por semestre não poderia comprometer a carga didática do Departamento, mas poderia
aliviar bastante o trabalho do chefe. Colocada em votação as propostas de redução de carga horária e
criação de comissões, foi aprovadas por unanimidade.

O Professor Rolci informou que a atual Comissão de Reformulação dos Critérios de Promoção, aprovada
no início de seu mandato e composta pelos Professores Maria José Pacífico, Helena Lopes e Samuel
Senti, não havia sido desfeita. Sugeriu que a mesma apresentasse o mais breve possível uma proposta do
DMM, agora sob a ótica das novas regras aprovadas pelo CONSUNI, para serem avaliadas pelo Corpo
Deliberativo.

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.


