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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 C-116, para tratar da seguinte pauta:
1 - Plano de carreira docente;
2 - Chefia do DMM.
O Professor Rolci agradeceu a presença dos colegas e informou que convidara a Profa. Walcy
para prestar os esclarecimentos sobre a questão das novas normas para progressão na carreira,
aprovadas pelo CONSUNI.
A Profa. Walcy esclareceu que não costuma participar das reuniões do Corpo Deliberativo, tendo
em vista seu cargo de diretora, que a obriga à postura de imparcialidade nos interesses
específicos dos departamentos, mas que aceitou o convite para prestar os esclarecimentos sobre
o tema específico do primeiro ponto de pauta. Entretanto, fez questão de falar da importância do
cargo de chefia na defesa dos interesses do Departamento. Esclareceu que o Departamento não
pode ficar sem chefe e que, na ausência de candidaturas, será obrigada, a contragosto, a indicar
um chefe pro tempore. Em seguida, falou sobre a urgência na definição dos pontos a serem
definidos pelos departamentos.
Após as informações sobre a resolução do CONSUNI, foi aberta a palavra aos presentes, que
pediram esclarecimentos sobre várias questões específicas, tais como pontuação nos grupos,
definição de perfis mínimos, atividades de extensão, etc.
A Profa. Maria Fernanda propôs que os perfis mínimos deveriam ser os mesmos para todos os
departamentos do Instituto, proposta aprovada que será encaminhada à Congregação.
Em relação à questão da obrigatoriedade de “não zerar” no grupo correspondente às atividades de
extensão, tema das maiores dúvidas dos presentes, a Profa. Walcy informou que este novo critério
decorre de decisões do MEC para o novo currículo da graduação. Sobre esse ponto, a Profa. Nedir
informou sobre as atividades que estão sendo planejadas para o novo currículo dos cursos de
Licenciatura e Bacharelado, e que poderão ser pontuadas como atividades de extensão nos
processos de progressão.
Uma vez esclarecidas as dúvidas, o Prof. Rolci propôs que a comissão composta pelos
Professores Maria José Pacífico, Helena Lopes e Samuel Senti, originalmente formada para
reformular os antigos critérios do Departamento, seja a que proporá a pontuação à luz da nova
resolução. Aberta à discussão, ficou decidido por unanimidade que a nova comissão será formada
pelos Professores Maria José Pacífico, Samuel Senti, Cecília Salgado e Isaia Nisoli.
Passando ao segundo ponto de pauta, discutiu-se sobre a mudança de chefia do Departamento.
Aberta a palavra aos presentes, o Prof. Isaia informou que, sendo novato no IM, não tinha clareza
sobre as obrigações do chefe de Departamento, ao que o Prof. Rolci fez uma rápida descrição das

diversas atividades, acrescentando que o trabalho poderia ser bastante diminuído com a criação
de comissões específicas para algumas das atividades obrigatórias.
Após essas informações e comentários dos presentes, o Departamento decidiu por unanimidade
as seguintes propostas para as próximas chefias:
1) A carga horária do chefe do Departamento será de 4h semanais por semestre;
2) O Departamento contará com 4 comissões permanentes:
- Comissão de distribuição de Carga Horária - 2 pessoas;
- Comissão de avaliação dos relatórios - 3 pessoas;
- Comissão de assuntos discentes - 2 pessoas;
- comissão de elaboração de pedidos de professores substitutos - 2 pessoas
Essas comissões serão formadas a partir da escolha do próximo chefe, e suas atividades deverão
ser pontuadas no relatório de atividades docentes.
Ficou decidido também o seguinte calendário:
1 - candidaturas à chefia do Departamento: dias 6,7 e 8 de outubro;
2 - votação nos dias 9 e 10 de outubro.
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.

