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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE

FÍSICA E MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SÃO JOÃO DEL REI

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta

minutos, na sala 201 do bloco 1, do  campus Alto Paraopeba, iniciou-se a trigésima primeira  reunião

extraordinária dos docentes do departamento de Física e Matemática – DEFIM, da Universidade Federal

de São João del-Rei – UFSJ. Estavam presentes,  sob a presidência do Prof.  Maurício Reis e Silva

Júnior,  os  professores:  Adélcio  Carlos  de  Oliveira,  Alexandre  Celestino  Leite  Almeida,  Ana  Cristina

Moreira  Machado  Zadra  Armond,  Bárbara  Lopes  Amaral,  Claudiney  Nunes  de Lima,  Denis  Gouvêa

Ladeira, Gilcélia Regiane de Souza, Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Letícia Ribeiro de Paiva, Marcelo

Martins de Oliveira, Rosângela de Paiva, Sidiney Geraldo Alves, Silvio Luiz Thomaz de Souza e Telles

Timóteo  da  Silva.  Ausentes  com  justificativa:  Amanda  Gonçalves  Saraiva  Ottoni,  Humberto  Cesar

Fernandes  Lemos,  José Eloy  Ottoni,  Marcelo  Oliveira  Veloso,  Mariana Garabini  Cornelissen Hoyos,

Ricardo de Carvalho Falcão, Telde Natel Custódio. Inicialmente o professor Maurício fez a leitura da

pauta tal como foi colocada na convocação. 1)Informes. 2) Planejamento Estratégico do DEFIM para o

triênio 2016 - 2018. 3) Aprovação das disciplinas dp PPGF. 4) Definição dos critérios dos concursos de

prof.   Substitutos  da  Matemática  e  da  Física.  5)  Manutenção do Site  do  DEFIM.  6)  Calendário  de

reuniões  para  o segundo semestre.  7)  Pedido  de auxilio  aos  Profs.  Adélcio,  Alexandre  Celestino  e

Maurício para participação no XIII ENMC. 8) Banco de horas para afastamento. 9) Pedido de Oferta de

disciplina do Prof. Alexandre Celestino. Logo após essa leitura, por ocasião da aprovação da pauta, a

professora Rosângela pediu a palavra para tratar de uma questão de ordem, dizendo: “Em reunião do

dia 28/06/2016, essa assembleia reunida aqui decidiu por voto unânime que esse tópico ‘Planejamento

Estratégico’ seria decidido em reunião extraordinária  única,  só pra discutir  esse assunto.  Por que o

senhor  não  está  respeitando  a  decisão  da  assembleia?  O  senhor  é  o  membro  executor  dessa

assembleia.” O professor Maurício esclareceu que não havia se lembrado daquela decisão anterior da

assembleia é que acabou colocando os outros pontos de pauta por uma questão de necessidade e de

praticidade,  mas  que  devido  ao  questionamento  da  prof.  Rosângela  iria  colocar  em  votação  a

manutenção do item de pauta, acrescentando que o prof. Alexandre já havia também feito tal proposta

via email. Colocado em votação, a proposta de exclusão do “Planejamento Estratégico” teve 9 votos a

favor, 3  votos contra e 3 abstenções, sendo portando rejeitada. Em seguida, o prof. Alexandre Celestino

propôs que fosse feita a inversão da pauta, colocando nesse caso o ponto do Planejamento Estratégico

por último. Colocada em votação, a proposta foi aceita pela assembleia com 9 votos a favor, 4 votos

contra  e  2  abstenções.  Dando  prosseguimento,  a  pauta  foi  então  reordenada  da  forma  seguinte:

1)Informes. 2) Aprovação das disciplinas do PPGF. 3) Definição dos critérios dos concursos de prof.

Substitutos da Matemática e da Física. 4) Manutenção do site do DEFIM. 5) Calendário de reuniões para

o segundo semestre. 6) Pedido de Auxílio aos profs. Adélcio, Celestino e Maurício para participação no

XIII ENMC. 7) Banco de horas para afastamento. 8) Pedido de oferta de disciplina do prof. Alexandre

Celestino.  9)  Planejamento  Estratégico  do  DEFIM   para  o  triênio  2016  -  2018.  Informes:  I)  Novo
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procedimento de marcação de férias via SIGRH: Entrou em vigor na última segunda, 22 de agosto o

novo procedimento de marcação de férias via Intranet, no módulo SIGRH. Todos os servidores têm até

10 de outubro para marcar as férias do próximo ano;  II) Instrução de processo para pagamento de

inscrição de servidor em evento: A legislação atual não permite que o valor pago pelos servidores no ato

de inscrição em congressos seja ressarcido pela instituição. Para que o departamento possa financiar

essas inscrições, é necessária a abertura de um processo para o pagamento. Entre as várias regras

para o trâmite, estabelece-se a necessidade de que o processo seja aberto com no mínimo 20 dias de

antecedência da data de vencimento do boleto de inscrição, e proíbe, exceto nos casos justificados, o

ressarcimento de boleto de inscrição já pago pelo servidor; III) Pagamento de diárias: Também para o

pagamento de diárias é necessário que o processo seja aberto no SCDP com pelo menos 15 dias de

antecedência da utilização do recurso. Essa regra entretanto é mais flexível e caso haja atrasos eles

podem justificados.  Em vista desses dois  informes,  faz-se necessária  uma revisão das regras e no

procedimento para pedido de auxílio departamental à participação em eventos, o que será assunto da

próxima reunião ordinária a se realizar em setembro; IV) Conferência patrimonial: como já informado por

email,  será necessária  a  colaboração  dos  professores  responsáveis  por  equipamentos  oriundos  de

projetos aprovados em agências de fomento para que a conferência patrimonial seja concluída. Quem

tiver equipamentos assim deve enviar à secretaria Nádia uma listagem contendo: V) Impressoras: Foi

constatado defeito na impressora Lexmark e por isso ela foi enviada para manutenção em São João Del

Rei.  A impressora  HP encontra-se  conectada  à  rede.  VI)  Divulgação  do  Extrato  orçamentário.  VII)

Anteprojeto  de  Resolução  para  Flexibilização  da  Jornada  de  Trabalho  do  Técnicos  Administrativos.

Tombamento;  Descrição;  Localização;  Professor  Responsável;  Projeto;  Instituição  ou  agência  de

fomento;  Condições  do  equipamento.  2)  Aprovação  das  disciplinas  do  PPGF:  O  prof.  Maurício

esclareceu que este semestre os professores do DEFIM estão ofertando as seguintes disciplinas do

PPGF: Teoria Eletromagnética com 60 horas, Mecânica Analítica com 60 horas, Física Computacional

30 horas, Caos em Sistemas Dissipativos com 30 horas,   Disse então que a assembleia deve decidir

por aprovar ou não essa oferta. Colocada em votação, a oferta foi aprovada com por unanimidade.  3)

Definição dos critérios dos concursos de prof. Substitutos da Matemática e da Física:  O prof.

Maurício esclareceu que, em função das licenças maternidade das professoras Amanda e Letícia, será

necessário realizar concurso para professores substitutos da Matemática e da Física. Deve-se então

estabelecer critérios para a seleção, sendo que a banca será definida após confirmação dos inscritos.

Após algumas discussões, o prof. Adélcio sugeriu que se fossem feitas prova escrita e de títulos, sendo

que nenhuma das duas seria eliminatória. O professor Alexandre Celestino sugeriu que fosse incluída

prova didática. Colocado em votação, a proposta do professor Adélcio foi aprovada com 13 votos a favor

e 2 abstenções, a proposta do prof. Alexandre foi aprovada com  8 votos a favor, 4 votos contra e 3

abstenções.  Assim sendo, as etapas do concurso ficaram definidas como a) Prova Escrita b) Prova

didática e c) Prova de títulos, sendo nenhuma das três eliminatória. 4) Manutenção do site do DEFIM:

O prof. Maurício introduziu o ponto de pauta explicando que, de acordo com uma ordem de serviço de

2015, é necessário manter o site do DEFIM no domínio “ufsj”. Sugeriu então uma migração do conteúdo
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do  site  atualmente  hospedado  no  domínio  google  (sites.google.com/site/defimufsj)  para  o  domínio

institucional, além da manutenção dos dados públicos que devam ser disponibilizados por lei, com por

exemplo atas de reuniões. Durante a discussão, alguns professores se manifestaram contra a proposta

por perceberem uma possível limitação nos recursos de edição e visualização da página. O professor

Maurício lembrou que a migração pode ser feita de forma gradual, inclusive mantendo o conteúdo nos

dois sites por um certo período. A professora Kelly chamou atenção para o fato de tal regulamentação

ser  necessária  para  a devida  apresentação  do DEFIM nas circunstâncias  em que são necessárias

referências às páginas oficiais. Ao final, a prof. Kelly se dispôs a trabalhar nessa migração. Colocada em

votação,  a proposta de nomeação da prof.  Kelly  para gerenciar  a atualização do site do DEFIM no

domínio “ufsj”, a proposta foi aprovada com 13 votos a favor e 2 abstenções. A Professora Kelly precisou

se ausentar da reunião. 5) Calendário de reuniões para o segundo semestre: O professor Maurício,

levando em consideração o calendário  da acadêmico da graduação e a distribuição de horário  das

disciplinas  da  graduação  durante  esse  sementre  de  2016/2,  apresentou  a  seguinte  proposta  de

calendário de reuniões departamentais ordinárias para o semestre corrente: terça feira, 13 de setembro,

15:15;  sexta  feira,  28  de  outubro,  13:30;  quinta  feira,  17  de  novembro,  13:30;  terça  feira,  13  de

dezembro,  13:30.  Colocada em votação,  a proposta de calendário  de reuniões  para o semestre foi

aprovada com por unanimidade. 6) Pedido de auxílio para participação no XIII ENMC, profs Adélcio

e Celestino: O professor Maurício apresentou para a assembleia o pedido dos professores Adélcio e

Alexandre Celestino, que irão apresentar trabalhos no décimo nono Encontro Nacional de Modelagem

Computacional (XIX ENMC) em João Pessoa, Paraíba, entre os dias 19 e 21 de outubro de 2016, e para

isso pedem auxílio departamental para passagens, diárias e inscrição. O valor das diárias e da inscrição

soma $ 1816,00. O preço das passagens ainda não foi cotado. O professor Maurício esclareceu ainda

que a utilização desses recursos somente se for necessária complementação do recurso já solicitado à

FAPEMIG para participação desse evento. Colocado em votação, a proposta foi aprovada com 9 votos a

favor,  e 4 abstenções,  onde 3 abstenções foram do Prof.  Adélcio,  Prof.  Alexandre Celestino e Prof.

Maurício.  7)  Banco de horas para afastamento: Seguindo o proposto no plano de capacitação do

departamento,  o  professor  Alexandre  Celestino  apresentou  uma  proposta  para  o  banco  de  horas.

Explicou em linhas gerais que deveriam ser feitos dois bancos de horas, um relativo ao crédito a ser

atribuído  a  um professor  caso  ele  contribuísse  no  suprimento  das  horas  aulas  de  outro  professor

afastado  e  um  relativo  aos  débitos  gerados  pelos  professores  como  consequência  de  seus

afastamentos. Apresentou então como ficariam os saldos de acordo com os afastamentos que já foram

realizados. A professora Gilcélia chamou a atenção ao fato de que é muito difícil sintetizar o que esté

indicado no plano de capacitação e que o trabalho do prof. Celestino o fez adequadamente. O prof.

Adélcio sugeriu um sistema único de saldo de horas onde os créditos de horas geradas pelo trabalho de

professores substitutos iriam ser distribuídos igualmente entre todos os docentes do departamento. Após

algumas outras discussões e esclarecimentos, o prof. Maurício atentou para o fim da reunião e pediu ao

prof. Alexandre Celestino que fosse feita uma proposta de encaminhamento. O prof. Alexandre Celestino

disse que a assembleia deveria definir qual crédito de carga horária deveria ser atribuída a ele e os
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demais professores que colaboraram para suprir a demanda gerada pelo prof.  Thiago, que rescindiu

contrato enquanto substituía o prof. Sílvio no início do ano. O prof. Maurício considerou o tempo exíguo

para tratar do assunto e removeu o item de discussão da presente reunião. Após a decisão do prof.

Maurício o prof. Alexandre Celestino disse que não iria mais trabalhar naquela proposta de banco de

horas. 8) Pedido de oferta de disciplina do prof. Alexandre Celestino. Item adiado. 9) Planejamento

Estratégico do DEFIM  para o triênio 2016 - 2018. Item adiado. Sem nada mais a tratar a reunião foi

encerrada às quinze horas e vinte e três minutos, para constar, eu, Nádia Bernardo Costa Cajina, lavrei

a  presente  ata que,  após ser aprovada,  deverá ser  assinada pelos  presentes.  Ouro Branco,  25 de

agosto  de 2016. 

Adélcio Carlos de Oliveira

Alexandre Celestino Leite Almeida

Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond

Bárbara Lopes Amaral

Claudiney Nunes de Lima

Denis Gouvêa Ladeira

Gilcélia Regiane de Souza

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Letícia Ribeiro de Paiva

Marcelo Martins de Oliveira

Maurício Reis e Silva Junior

Rosângela de Paiva

Sidiney Geraldo Alves

Silvio Luiz Thomaz de Souza

Telles Timóteo da Silva
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