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ATA DA TRIGÉSIMA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA DO

CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Aos quinze dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quarenta e

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

reunião ordinária 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,

Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni, Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond, Claudiney Nunes

de Lima, Denis Gouvêa Ladeira, Humberto Cesar Fernandes Lemos, José Eloy Ottoni, Kelly Beatriz

Vieira Torres Dozinel, Marcelo Martins de Oliveira, Mariana Garabini Cornelissen Hoyos, Rosângela

de Paiva,  Silvio  Luiz  Thomaz de Souza  e  Telles  Timóteo  da Silva.  Ausentes,  com justificativa:

Bárbara  Lopes  Amaral,  Gilcélia  Regiane  de  Souza,  Letícia  Ribeiro  de  Paiva,  Marcelo  Oliveira

Veloso, Ricardo de Carvalho Falcão, Sidiney Geraldo Alves, e Telde Natel Custódio. Inicialmente o

Prof. Maurício solicitou a inclusão do ponto de pauta: Ad Referendum do pedido de afastamento do

Prof. Claudiney para participação em congresso na Espanha, todos aprovaram, logo após fez a

leitura  da  pauta:  1)Informes:  I) Mudança  nas  regras  de  renovação  de  contrato  de  professor

substituto. II) Correção de informação dada na ultima reunião. III) Pedido de renovação do Contrato

do  Prof.  Substituto  Willsander.  2)  Pedido  de  remoção  do  Prof.  Silvio.  3)  Apresentação  do

Planejamento Estratégico 2016 – 2018. 4) Diretrizes para subsídio departamental à participação em

congressos e eventos. 5) Oferta de disciplinas do PPGTDS. 6) Aprovação do Ad Referendum de

aprovação do RADOC 2016 da Profª. Bárbara até 31/05/2016. 7) Atualização do Banco de Horas

para  afastamento.  8)  Destinação  de  recursos  do  departamento  para  promover  seminários  do

DEFIM. 9) Pagamento de diárias para composição da banca do PROFMAT a se realizar no dia

22/06. 10) Pagamento de diárias para colaboração científica com grupos de pesquisa fora do CAP.

A assembleia aprovou a pauta. 1) Informes: I) Mudança nas regras de renovação de contrato de

prof. substituto. O Prof. Maurício explicou que de acordo com o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº

163/2016 – PROGP (17.00),  não há mais  vinculação  restrita  entre  a contratação de professor

substituto e o código de vaga que gerou. II) Correção de informação dada na ultima reunião. O

Prof.  Maurício  informou que  durante  a  reunião  ordinária  de  maio,  passaram despercebidos  os

pedidos de turmas extras que constavam das solicitações de curso, pediu desculpas pelo ocorrido e

esclareceu que na resposta dada as coordenações foi  apontado excesso de carga horária dos

professores do DEFIM como impedimento ao atendimento da solicitação. III) Pedido de renovação

do  Contrato  do  Prof.  Substituto  Willsander.  O  Prof.  Maurício  explicou  que  foi  solicitada  a

renovação do contrato do Prof. Substituto Willsander de Jesus, que atualmente cumpre a carga

horária de ensino de graduação deixada pelo Prof. Ricardo de Carvalho Falcão. O setor da PROGP

responsável pela contratação do Prof. Substituto esclareceu que o contrato do Prof. Willsander só

poderá ser renovado até outubro próximo, na data em que o Prof. Ricardo Falcão terminará seu
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afastamento.   2) Pedido de remoção do Prof. Silvio. O Prof. Maurício passou a palavra para a

Profª Mariana, relatora do processo de remoção do Prof. Silvio, que fez a leitura do relato. Em seu

voto, a Profª. afirmou: "Eu Mariana Garabini Cornelissen Hoyos, não sou de parecer favorável ao

processo  de  remoção  do  Prof.  Silvio  Luiz  Thomaz  de  Souza  do  DEFIM  para  o  CCO  com  a

contrapartida do oferecimento de uma vaga de professor substituto para o DEFIM. O professor

substituto  não  tem  compromisso  com  a  pesquisa  e  a  extensão  na  universidade  e  assume,

temporariamente, algumas aulas na graduação na universidade. Além disso, existe a dificuldade

em se aprovar, via concurso, um bom professor substituto, já com alguma experiência didática em

sala de aula, para que não haja prejuízos na qualidade do ensino prezada pelo DEFIM. E, quando

aparecem candidatos dispostos e com tais pré-requisitos, por ser um contrato temporário, muitas

vezes não há interesse do professor substituto terminar o tempo de seu contrato, em função do

aparecimento  de  outras  oportunidades  de  trabalho  e  o  mesmo é  rescindido  antes  mesmo do

término  do  semestre,  provocando  um  prejuízo  e  um  trabalho  enorme  para  o  departamento.

Conforme exposto na seção anterior, o número de docentes do DEFIM atualmente na área de física

não é suficiente para assumir os encargos didáticos do Prof. Silvio Luiz Thomas de Souza para que

o mesmo possa ser removido para o CCO sem a contrapartida do oferecimento do código de vaga

de professor efetivo. Agora com a disponibilidade de um código de vaga de um professor efetivo

para o DEFIM, sou favorável à remoção do professor Silvio Luiz Thomaz de Souza do DEFIM para

o CCO, desde que a remoção do referido servidor seja feita somente após a entrada em exercício

no DEFIM do candidato  apto ao provimento  da vaga de professor  efetivo que será cedida ao

DEFIM. Dessa forma conseguiremos atender a vontade do servidor sem prejuízos profissionais e

acadêmicos para o DEFIM." O Prof. Silvio pediu a palavra e disse: “ Eu fiz o pedido de remoção por

questões particulares.  Quando eu conversei com o diretor do CCO, ele disse para formalizar o

pedido via PROGP. Perguntei como seria esse pedido e ele me informou que deveria existir algum

formulário. Procurei o formulário para preencher e não tinha. Não há uma norma na universidade

para remoção. Então eu conversei com o funcionário da PROGP que solicitou o encaminhamento

do pedido para ele montar o processo. Mandei um email para a PROGP e para o diretor do CCO

com cópia para o Prof. Maurício. Além disso, inicialmente quando troquei mensagens com o diretor

do CCO, ele disse que o departamento necessitária de uma vaga como contrapartida e disse que

em princípio não tinha essa vaga. E no meio do processo ele conseguiu uma vaga de substituto.

Ele me perguntou: 'há uma vaga de substituto, você tem interesse em uma cessão? Em outras

palavras, eu seria cedido e não seria uma remoção temporária, que não mudaria o processo para

ganhar tempo e o professor substituto era para dois anos”. A Profª Mariana questionou que tem um

memorando falando que o processo não é de cessão e sim de remoção, o Prof. Silvio disse: "Esse

questionamento, se não me engano, foi feito pelo Prof. Maurício, eu conversei com ele, e ai o que

acontece, não ia funcionar do mesmo jeito. Mas tem ai no meio da papelada um memorando do

diretor  falando  da  cessão."  A Profª.  Mariana  disse  que  agora  isso  é  irrelevante,  devidos  aos
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memorandos com as vagas de efetivo, mas é fato que tem uma confusão toda no processo, ora

remoção, ora cessão, ora cessão temporária, ora remoção temporária, que ela consultou e não

existe norma pra cessão,  nem cessão temporária,  por isso a regulamentação não existente na

UFSJ, cai tudo no âmbito federal na parte de remoção que são essas leis citadas aqui, as quais não

citam prazo para esse pedido, disse que manteve o parecer que contempla a parte do substituto,

porque o processo contém uma cessão de vaga para substituto e uma cessão de vaga para efetivo,

é óbvio que vamos trabalhar em cima da vaga de efetivo, mas para evitar questionamento futuro,

achou mais prudente manter o voto como está. Se futuramente falarem que não tem mais vaga de

efetivo, só para substituto, e olharem para o processo, existe lá cessão com vaga de substituto e

cessão com vaga em efetivo,  então foi  relatado os dois  casos,  se a contrapartida for  vaga de

substituto não sou favorável e se for vaga de efetivo sou favorável. Citou ainda que tem hora que

fala  no processo que a vaga do substituto vai ser cedida para o CAP. Em seguida o Prof. Maurício

pediu a palavra para fazer alguns esclarecimentos sobre as questões que o Prof. Silvio colocou. Em

suas palavras, disse que: "tem muito mais coisas ai e que foi colocado pelo Prof. Eduardo. Desde

inicio eu falei com ele que já foi feito um processo igual de cessão de professor temporário em troca

de um substituto. Eu passei inclusive o número do processo para ele, ele não consultou porque ele

não quis, se ele consultasse ia saber que não poderia ter aberto o processo em remoção e isso é a

primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: em vários memorandos que eles enviaram para a

gente a coisa ficava muito confusa, como a Profª Mariana falou, tem hora que ele fala em remoção,

outra hora em cessão, outra hora ele fala que vai ceder uma vaga pro CAP, e eu sei como essas

coisas são lidas no conselho universitário, quando isso vai para lá, são lidas ao bel prazer de quem

quer ditar as coisas. Então eu tive que tomar muito cuidado com essas coisas todas. Sobre a vaga

do substituto, eu concordo plenamente com o parecer da Profª Mariana. Desde o inicio eu estava

receoso sobre a troca com o substituto,  por  causa dos problemas que a gente já  teve com o

substituto e o problema com a estatística. É preciso assegurar que essa remoção do Prof. Silvio

esteja condicionada ao inicio do exercício do próximo professor, porque estamos em vias muito

instáveis  politicamente  no âmbito nacional,  a  gente não sabe quando podem suspender  esses

concursos e essas nomeações e o mais seguro é a gente vincular  isso ao início do exercício."

Informou também que a assembleia vai precisar definir como essa vaga vai ser provida, que pode

ser não só por concurso, pode ser provida também por uma redistribuição e sugere que seja ponto

da  próxima  assembleia.  Colocado  em  votação,  o  parecer  da  relatora,  incluindo  seu  voto,  foi

aprovado pela assembleia com 12 votos a favor e duas abstenções. O Prof. Adélcio pediu para

manifestar a justificativa de seu voto, a favor do relato, dizendo: "no histórico recente não acontece

mais o que acontecia antes que era as vagas voltarem pro departamento, então o docente não

pode  sair  enquanto  a  vaga  não  voltar  pro  departamento.  Antigamente  a  gente  cedia  até  por

professor substituto por que sabia que ia voltar, hoje em dia a gente sabe que isso não acontece

mais."   Em seguida o Prof. Maurício passou a palavra para a Profª Amanda que falou sobre os
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pedidos de monitores,  a Profª Mariana sugeriu que ficasse um professor responsável por cada

disciplina  Matemática,  Física  e  Estatística  e  por  quantos  monitores  cada  uma  terá,  ficaram

responsáveis pela Matemática a Profª Mariana, pela Física a Profª Rosângela e pela Estatística o

Prof.  Claudiney.  A assembleia  aprovou  por  unanimidade.   3)  Apresentação  do Planejamento

Estratégico  2016  -  2018. O  Prof.  Maurício  passou  a  palavra  para  o  Prof.  Marcelo  Martins,

presidente da comissão que fez a apresentação com as mudanças pertinentes sugeridas por email

pela Profª. Kelly e Profª. Rosângela, no meio da apresentação no ponto de Ensino de Graduação

na parte Coletar periodicamente estatísticas relativas à evasão, reprovação, frequência e vagas

ociosas nas disciplinas oferecidas pelo DEFIM, o Prof.  Maurício pediu a palavra para dizer que

acha esse ponto de fundamental importância para o departamento e informou que o Prof. Alexandre

Celestino tem uma planilha que é só copiar as notas e colar na planilha, que já dá o resultado de

todas as estatísticas, é só pedir para ele disponibilizar a planilha para o departamento. Em seguida

levantou um chamado sobre o planejamento estratégico dizendo que são elaboradas metas e o

problema que vê no Planejamento é que, simplesmente colocar  meta não é planejar,  que falta

expor como chegar ao objetivo, explicou que não é para mudar o planejamento estratégico agora,

mas que poderia delinear. O Prof. Marcelo disse que por isso se tem meta, se deixar de ter meta o

departamento  não  vai  cumprir.  O  Prof.  Maurício  disse  que  é  perigoso  colocar  metas  que  não

dependem de nós. A Profª Kelly pediu a palavra para questionar se vai ter uma comissão durante

período desse planejamento para ver se essas metas estão sendo cumpridas. O Prof. Maurício

explicou que se conversou a respeito, porem não deliberou essa comissão e sugeriu que primeiro

aprovasse o planejamento  e deixasse a comissão para ser votada na próxima reunião,  pois  o

tempo esta limitado. O Prof. Telles questionou que no ponto de evasão não se consegue colocar a

informação de evasão, o Prof. Maurício explicou que são os alunos infreqüentes e o Prof. Adélcio

acrescentou que essa informação é da disciplina e não no curso. O Prof. Telles ainda questionou

sobre o ponto de linhas de pesquisa,  querendo entender por que a linha de pesquisa da prof.

Rosângela  foi  excluída sendo que a Álgebra,  por  exemplo,  foi  listada como linha  de pesquisa

apesar de não haver interação entre os dois professores que atuam na área. O Prof. Maurício pediu

para  responder  o  questionamento,  e  leu  o  texto  em  discussão  do  planejamento.  “Podemos

identificar as  seguintes  linhas  de  pesquisa  com  potencial  para consolidação e formação de

núcleos de excelência”, e exemplificou que a Profª Mariana já expressou que trabalha com Álgebra

e  o Prof. Marcelo também, porem eles não interagem, e frisou que  no planejamento está sendo

citada a potencialidade. O Prof. Marcelo explicou que o conceito de Grupo de pesquisa é de dois ou

mais pesquisadores, docentes, doutores trabalhando na mesma área de pesquisa. Em seguida o

Prof.  Adélcio  sugeriu  que  fosse  feita  uma  reformulação  critérios  dos  encargos  didáticos  da

graduação com vistas a colaboração em programas de Pós graduação.  Então o Prof.  Maurício

colocou que já que o planejamento estratégico não colocou pontos específicos,  que isso fosse

colocado como item de pauta nas próximas reuniões, a Profª. Rosângela disse que expôs a linha de
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pesquisa dela e que ninguém falou nada. O Prof. Maurício perguntou se ela tinha um grupo de

pesquisa, ela respondeu que sim, então ele perguntou o que precisava constar no planejamento

para ter o que ela quer, ela respondeu que era a linha de pesquisa dela. A prof. Kelly e o prof.

Adélcio também manifestaram entendimento semelhante ao apresentado pelo professor Marcelo

Martins. Ao final de sua fala, o prof. Adélcio sugeriu que fosse feita uma reformulação dos critérios

de distribuição de encargos didáticos com vistas à colaboração em programas de pós graduação,

pois atualmente essa colaboração tem sido um fardo para quem está nela, e isso se faz necessário

para que seja mantida coerência com o colocado no Planejamento Estratégico. O Prof. Maurício

então  expôs  os  dois  encaminhamentos  para  serem  votados  com  relação  ao  planejamento

estratégico que dizem respeito a modificações.   Primeira modificação sugerida do Prof.  Adélcio

reformulação dos critérios  dos encargos didáticos  da graduação com vistas  a  colaboração  em

programas de Pós-graduação.  A assembleia aprovou a sugestão do Prof. Adélcio, com 11 votos a

favor, 1 voto contra e 2 abstenções. Após essa votação antes da segunda proposta de modificação

ser concluída, devido a falta de quórum o ponto não pode ser votado e a reunião foi encerrada. 4)

Diretrizes para subsídio departamental à participação em congressos e eventos. Item adiado.

5)  Oferta  de  disciplinas  do  PPGTDS. Item  adiado.  6)  Aprovação  do  Ad  Referendum  de

aprovação  do  RADOC  2016  da  Profª  Bárbara  até  31/05/2016.  Aprovação  do  Ad  de

Referendum do pedido de afastamento do Prof. Claudiney para participação em congresso

na Espanha. Item adiado. 7) Atualização do Banco de Horas para afastamento. Item adiado. 8)

Destinação de recursos do departamento para promover seminários do DEFIM. Item adiado.

9) Pagamento de diárias para composição da banca do PROFMAT a se realizar no dia 22/06.

Item adiado.  10) Pagamento de diárias para colaboração científica com grupos de pesquisa

fora do CAP.  Item adiado.  Por falta de quorum, a reunião foi encerrada às dezessete horas, para

constar, eu, Nádia Bernardo Costa Cajina, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser

assinada pelos presentes. Ouro Branco, 15 de junho de 2016. 

Adélcio Carlos de Oliveira

Alexandre Celestino Leite Almeida

Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni

Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond

Claudiney Nunes de Lima

Denis Gouvêa Ladeira
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Humberto Cesar Fernandes Lemos

José Eloy Ottoni

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Marcelo Martins de Oliveira

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos

Maurício Reis e Silva Junior

Rosângela de Paiva

Telles Timóteo da Silva
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