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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-119, para tratar da seguinte pauta:

1) Aprovação da ata da reunião anterior;

2) Projeto de Pesquisador Visitante; 

3) Progressão Funcional do Professor Aftab Pande;

4) Contrato Professor Temporário;

5)  Assuntos Gerais.

O Professor Rolci iniciou a reunião solicitando aos presentes a aprovação da ata da reunião anterior.
Perguntou-lhes se havia alguma retificação a fazer. Como não houve manifestação, a referida ata foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade.

O segundo ponto de pauta refere-se à contratação do Professor Carlos Trallero Giner como Pesqui-
sador Visitante, por um período de três meses, prorrogáveis por mais três meses, de acordo com as
normas estabelecidas pelo CEPG. Informou que enviara por email aos membros do Departamento o
CV do candidato e o plano de trabalho. Esclareceu que o Professor Trallero tem colaborado com as
pesquisas de professores do IM, tendo artigos em colaboração com os Professores Rolci Cipolatti,
Juan Lopes Gondar e Bruno Costa. Esclareceu também que o Projeto em discussão tem por objetivo
dar continuidade e aprofundar as pesquisas sobre os condensados de Bose-Einstein, que culmina-
ram em dois trabalhos já publicados recentemente. Após os devidos esclarecimentos, o projeto foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

Com relação ao terceiro ponto de pauta, o professor Rolci fez a leitura do relatório de progressão da
Comissão de Avaliação referente ao pedido de progressão horizontal do Prof. Aftab Pande. De acor-
do com os critérios do Departamento, o candidato obteve pontuação maior que 7000, tendo, portan -
to, o parecer da Comissão favorável à progressão. Colocado em votação o parecer da Comissão, foi
aprovado por unanimidade.

O professor Rolci relatou aos presentes as dificuldades para fechar a planilha de carga didática das
disciplinas de graduação de algumas das unidades da UFRJ para as quais o Departamento oferece
disciplinas regularmente. Falou aos presentes do término de contrato dos professores temporários e
explicou que aguardava a decisão da Reitoria para o pedido de vagas de professores substitutos.
Explicou também que duas vagas do Departamento de Ciência da Computação foram oferecidas ao
DMM em troca de carga horária devida do Noturno, e que, com isso, tinha esperanças de poder fe -
char a grade de disciplinas sem apelar para a “regra do mais um”.  



Para concluir a reunião, o Professor Rolci franqueou a palavra aos presentes para os assuntos ge-
rais e 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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