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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-100b, para tratar da seguinte pauta:
1) Transferência do Professor Hamid Hassanzdeh;
2) Regimento do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Matemática;
3) Solicitação de concentração didática da professora Helena Lopes;
4) Assuntos Gerais.
O Prof. Rolci iniciou os trabalhos propondo a inversão dos pontos da pauta. Explicou que aguardava a
presença da Profa. Fernanda para que o ponto 2 pudesse ser devidamente esclarecido aos colegas
presentes à reunião.
Com relação ao primeiro ponto de pauta, informou que o candidato Hamid Hassanzdeh, aprovado em
primeiro lugar no último concurso realizado no Departamento, está impedido de assinar o contrato por
não possuir diploma de graduação, uma das exigências explicitadas no edital. Para dirimir dúvidas,
explicou que o referido candidato havia interrompido seu curso na universidade de origem, no Irã, para
concluir diretamente o doutorado em Matemática na França. Informou também que o candidato é
atualmente professor na UFPe, e que, portanto, havia a possibilidade de transferência por comutação
de vagas com a UFPe. Após mais alguns esclarecimentos, a Profa. Helena Lopes pediu a palavra para
informar que presidira a banca do referido concurso e pôde constatar que o candidato é excelente,
sendo portanto uma ótima aquisição para o IM e para a UFRJ. O Prof. Rolci informou também que a
Profa. Walcy intercedera junto a CPPD para verificar se o diploma de doutorado do candidato poderia
substituir o diploma de graduação. Na impossibilidade dessa alternativa, tentara sem sucesso várias
formas de resolver o problema. Uma vez esclarecida a questão, colocou em votação a proposta de
transferência, que foi aprovada por unanimidade.
Passando ao segundo ponto de pauta, o Prof. Rolci passou a palavra à Profa. Helena para que ela
explicasse os motivos do pedido de concentração de carga didática. Ela esclareceu que estará
coordenando um evento científico no primeiro semestre de 2014, para o qual precisará dedicar tempo
integral. Portanto, propôs completar sua carga horária concentrando-a em 2013-1, 2013-2 e 2014-2. A
proposta, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
Com relação ao último ponto de pauta, o Prof. Rolci pediu para a Profa. Fernanda explicar o que
significa o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e, em seguida, apresentar em linhas gerais o
Regimento a ser aprovado pelo Corpo Deliberativo. A Profa. Fernanda distribui algumas cópias do
regimento e deu os esclarecimentos necessários sobre o assunto, enfatizando que o DNE não é um
órgão deliberativo. Como o documento não pôde ser enviado ao corpo deliberativo com a devida
antecedência, o Prof. Pedro Gamboa sugeriu que o chefe do Departamento o enviasse via correio
eletrônico para que os professores pudessem analisá-lo com mais cuidado. Sugeriu também que a
aprovação do documento fosse feita por consulta eletrônica. A proposta do Prof. Pedro foi então
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em tempo: a consulta foi realizada e a proposta
foi aprovada com a inclusão de modificações pontuais sugeridas em resposta à consulta.

Em assuntos gerais, o Prof. Rolci passou a palavra aos presentes para que os mesmos pudessem
apresentar informes. O professor Pedro solicitou informações sobre as turmas que ainda estavam em
aberto, ao que foi informado pelo Prof. Rolci sobre o concurso em andamento para três vagas,e que,
uma vez concluído, convocaria uma reunião com os aprovados para fazer os ajustes necessários na
grade de horários e tentar alocar os professores nas turmas que ainda estão em aberto.
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.

