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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA DO 1 

CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 2 

Aos onze dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e quarenta minutos, 3 

na sala 201 do bloco 1, do campus Alto Paraopeba, iniciou-se a trigésima sexta reunião ordinária 4 

dos docentes do departamento de Física e Matemática – DEFIM, da Universidade Federal de São 5 

João del-Rei – UFSJ. Estavam presentes, sob a presidência do Prof. Maurício Reis e Silva Júnior, 6 

os professores: Adélcio Carlos de Oliveira, Alexandre Celestino Leite Almeida, Amanda Gonçalves 7 

Saraiva Ottoni, Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond, Bárbara Lopes Amaral, Claudiney 8 

Nunes de Lima, Gilcélia Regiane de Souza, Humberto Cesar Fernandes Lemos, Kelly Beatriz Vieira 9 

Torres Dozinel, Letícia Ribeiro de Paiva, Marcelo Martins de Oliveira, Mariana Garabini Cornelissen 10 

Hoyos, Rosângela de Paiva e Telde Natel Custódio. Ausentes, com justificativa: Denis Gouvêa 11 

Ladeira, José Eloy Ottoni, Marcelo Oliveira Veloso, Ricardo de Carvalho Falcão, Sidiney Geraldo 12 

Alves, Sílvio Luiz Thomaz de Souza e Telles Timóteo da Silva. Participaram ainda como ouvintes os 13 

alunos do Curso de Engenharia Civil Danilo Queiroz Frade e Iury Otávio Severino Rosa, que 14 

entraram na reunião por ocasião do ponto nove da pauta. Inicialmente o professor Maurício leu a 15 

pauta: 1)Informes: I) Processo de pedido de remoção do Prof. Sílvio Luiz; II) Nova 16 

Regulamentação para pedido de afastamento. 2) Aprovação do Ad de Referendum para 17 

participação em congresso do Profª. Letícia; 3)Aprovação do Ad Referendum de indicação da 18 

Banca de Avaliação do Professor Sidiney Geraldo Alves para a Classe D; 4) Aprovação do Ad 19 

Referendum de indicação da Banca de Avaliação do Professor Telles Timóteo da Silva para a 20 

Classe D; 5) Aprovação do Ad Referendum do RADOC da Professora Letícia  Ribeiro de Paiva, 21 

referente ao exercício de 2016, até a data de 23/03/2016; 6) Atualização do Banco de horas para 22 

fins de afastamento 7) Anuência das unidades curriculares de Física, Matemática e Estatística para 23 

o novo PPC do curso de Engenharia Química; 8) Apresentação do Relatório de avaliação do 24 

Planejamento estratégico 2013-2015 e apresentação do planejamento estratégico do DEFIM 2016 - 25 

2019; 9) Oferecimento de turma extemporânea pelo Prof. Victor; 10) Oferecimento de turma 26 

extemporânea de Fenômenos Mecânicos 11) Distribuição de encargos 2016/2; 12) Manutenção do 27 

Site do DEFIM na página da UFSJ; 13) Transferência da sala do prof. Substituto; A assembleia 28 

aprovou a pauta. Em seguida, passou-se aos Informes. 1)Processo  de  pedido  de  remoção do  29 

Prof. Sílvio Luiz. O Prof. Maurício explicou que o Prof. Sílvio entrou com pedido de remoção do 30 

DEFIM para o CCO. Como já mencionado em assembleia anterior, o processo havia sido aberto de  31 

forma  incompleta  e  incorreta.   A proposta inicial do prof. Sílvio era de que sua saída do DEFIM 32 

fosse compensada pelo CCO com a oferta de uma vaga a ser provida com concurso para professor 33 

efetivo na área de Física.  Porém, o CCO não ofereceu vaga de professor efetivo e propõe uma 34 

“remoção temporária”, oferecendo uma vaga de Prof.  substituto  pelo tempo  que  o prof.  Sílvio  35 

estivesse  no  CCO.  O processo será relatado pela Profª.  Mariana Garabini e deverá ser apreciado 36 

pela assembleia. Nova Regulamentação para pedido de afastamento. O Prof. Maurício informou 37 

que entrou em vigor nova regulamentação para afastamento, aproveitando a oportunidade desta 38 
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reunião para chamar a atenção a respeito disso, pois algumas regras mudaram.  Observa-se 39 

também a necessidade de uma padronização nos pedidos de afastamento com prazo menor que 5 40 

dias,  os  quais  dispensam  a  abertura  de  processo  e cuja  autorização  pode  ser  dada  pelo  41 

chefe  de  departamento  sem  necessidade de aprovação por parte da assembleia.  Caso algum 42 

docente necessite de afastamento nesse molde simplificado, deverá comunicar o chefe de 43 

departamento por email ou por escrito informando nome, local e data do evento e incluindo 44 

obrigatoriamente um plano de reposição de aulas caso estas sejam afetadas. 2) Aprovação do Ad  45 

Referendum para participação em congresso da Profª Letícia Ribeiro de Paiva. O Prof. 46 

Maurício comunicou que a Profª. Letícia participará de um congresso e uma  reunião  de  trabalho 47 

em  Uppsala,  Suécia,  entre  os  dias  06  e  11  de  junho  deste  ano. Atendendo à resolução, ela 48 

montou processo incluindo, entre outras documentações, cartas convite e plano de reposição de 49 

aulas. O chefe de departamento, para agilizar o processo, autorizou sua participação Ad 50 

referendum da assembleia; a assembleia confirmou o Ad Referendum, por unanimidade. 3) 51 

Aprovação do Ad Referendum de  indicação  da  Banca  de  Avaliação  do  Professor Sidiney  52 

Geraldo  Alves para  a Classe  D. O Prof. O Prof. Maurício informou  que o Prof. Sidiney cumpriu 53 

interstício para progressão à classe de associado.  Para composição da banca, deveriam ser 54 

indicados professores de classe igual ou superior à pretendida pelo prof. Sidiney e 55 

preferencialmente da mesma área de atuação  dele. Por esse motivo, o chefe de departamento 56 

consultou o DCNAT a respeito de professores associados da área de física para composição da 57 

banca. O DCNAT indicou os professores: Horácio Wagner Leite Alves , Heron Carlos de Godoy 58 

Caldas e Samuel Maier Kurcbart. Para agilizar o processo, o chefe de departamento aprovou, ad 59 

referendum da assembleia. A assembléia confirmou o Ad Referemdum, por unanimidade; 4)  60 

Aprovação do Ad  Referendum  de  indicação  da  Banca  de  Avaliação  do  Professor Telles 61 

Timóteo  da  Silva  para  a  Classe  D. Semelhante  ao  processo  de  progressão  do  prof.   62 

Sidiney  ocorreu  com  o  Prof. Telles.  Neste caso foram consultados o DEMAT, que indicou 2 63 

professores e o DECEB que indicou o terceiro membro da banca. A assembleia confirmou o Ad 64 

Referendum, por unanimidade. 5)Aprovação  do Ad Referendum do RADOC da Professora 65 

Letícia Ribeiro de Paiva,  O prof. Maurício explicou que a professora Letícia precisou da validação 66 

de seu RADOC para fins de progressão. O chefe de departamento o aprovou Ad referendum da 67 

assembleia o referente ao exercício de 2016, até a data de 23/03/2016. A assembleia confirmou o 68 

Ad Referendum, por unanimidade. 6) Atualização  do Banco  de  horas  para  fins  de  69 

afastamento. O Prof. Maurício explicou que conforme manifestação do Prof. Alexandre Celestino, 70 

faz-se necessária a devida contabilização das horas prestadas por ele e outros docentes para o 71 

banco de horas do DEFIM. É preciso saber se está sendo feito algum controle a respeito e se 72 

alguém se disponibiliza a fazer essa atualização e controle posteriormente; O Prof. Maurício propôs 73 

que alguém se manifestasse para construir um banco de horas, como ninguém se manifestou ele 74 

fez a indicação do Prof. Alexandre Celestino, que foi aprovada pela assembléia com quatorze votos 75 

a favor e um voto contra. 7) Anuência  das unidades curriculares de Física, Matemática  e  76 
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Estatística para  o  novo PPC do  curso de  Engenharia  Química. O colegiado de eng. Química 77 

está em processo de mudança do PPC e precisa da anuência dos departamentos quanto às 78 

disciplinas a serem ministradas. As disciplinas de Física, Matemática e Estatística foram enviadas 79 

para o DEFIM analisar.  A Profª.  Mariana verificou as ementas das disciplinas da matemática, a  80 

prof.  Kelly  e  a Professora Ana Cristina as das  disciplinas  de  Física e o  Prof. Telde  da  81 

disciplina  de  estatística. A assembléia aprovou por unanimidade as ementas das unidades 82 

curriculares de Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II, Cálculo Diferencial e 83 

Integral III, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Equações Diferenciais A, Fenômenos Mecânicos, 84 

Fenômenos Térmicos e Fluidos, Fenômenos Eletromagnéticos, Física Experimental Básica, 85 

Estatística e Probabilidade. 8) Apresentação do Relatório de avaliação do Planejamento 86 

estratégico 2012-2015 e apresentação do planejamento estratégico  do  DEFIM 2016-2019. O 87 

Prof. Maurício passou a palavra para o Prof. Marcelo Martins, presidente da comissão responsável 88 

pelo relatório de avaliação do Planejamento Estratégico 2013-2015, que começou fazendo então 89 

esta apresentação. Após a introdução do relatório e a apresentação de alguns pontos, a Profª 90 

Rosângela questionou o fato de ela participar de um grupo de pesquisa que não foi incluído no 91 

relatório. O Prof. Marcelo Martins esclareceu que foram considerados apenas os grupos de 92 

pesquisa que contivessem pelo menos dois docentes do departamento. A Profª Rosângela então 93 

questionou esse critério estabelecido dizendo que um grupo pode ser um Prof. e seus alunos ou 94 

outras pessoas de outros departamentos em colaboração e também que existe um grupo de 95 

pesquisa com somente um Prof. do departamento. O Prof. Maurício esclareceu que esse grupo não 96 

havia sido criado dentro do DEFIM e é disso que se trata o relatório produzido. A Profª Rosangela 97 

disse que o grupo foi criado dentro da UFSJ e que possui certificado institucional, disse também 98 

que a linha de pesquisa dela estava incluída no Planejamento estratégico 2013-2015 e que agora 99 

no novo sumiu. Em seguida o Prof. Marcelo Martins continuou a apresentação do relatório. Após a 100 

apresentação do item ensino houve um problema técnico com o equipamento e o Prof. Maurício 101 

decidiu suspender temporariamente a apresentação e adiantar o item de pauta. 9) Oferecimento  102 

de  turma extemporânea  pelo  Prof.  Victor.  O Prof. Maurício iniciou a discussão explicando que 103 

o professor substituto deve oferecer uma turma extemporânea a fim de complementar sua carga 104 

horária semanal de disciplinas que deve ser de 15 horas aula. Todos os colegiados de curso do 105 

CAP enviaram solicitações de oferecimento de Cálculo I devido à alta retenção no curso.  Tendo 106 

em vista o elevado número de estudantes em suas turmas de cálculo I da eng. Química e da eng. 107 

Civil, de acordo com a disponibilidade de horário apresentada pelo prof. Victor e também por 108 

estarmos na metade do semestre, sugere o oferecimento de apenas uma turma extemporânea, 109 

limitada a 50 alunos, com 8 horas semanais ministradas em 4 dias da semana, de terça a sexta, 110 

pela manhã.  Após mostrar a disponibilidade de horário do Prof. Victor, o Prof. Adélcio percebeu que 111 

poderia haver um problema de ordem jurídica e administrativa pelo fato de que na proposta inicialmente 112 

apresentada o intervalo de descanso no mínimo previsto em lei não seria respeitado. O Prof. Alexandre 113 

sugeriu então que fosse ofertada uma disciplina de cálculo I na modalidade RER não vinculada. A 114 
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assembleia deliberou que o Prof. Victor oferecerá uma turma de RER não vinculada com dez votos a 115 

favor, dois contra e três abstenções. Retomada do item 8 de pauta: o Prof. Maurício voltou à palavra 116 

para o Prof. Marcelo Martins que continuou a apresentação do Planejamento Estratégico do DEFIM 117 

2016-2019. No ponto de Levantamento dos Grupos de Pesquisas Ativos o Prof. Marcelo Martins 118 

informou que eles consideraram os grupos que contivessem pelo menos dois pesquisadores do 119 

departamento. Nesse momento, a Profª Rosângela interrompeu mais uma vez a apresentação para 120 

dizer que ela é a única Profª desse Departamento que trabalha na Teoria Quântica de Materiais e que 121 

por isso só tem ela no grupo do departamento. Disse ainda que é validado institucionalmente, que é a 122 

líder e dentro do grupo está tentando outras colaborações com outros Departamentos. Afirmou ainda 123 

que viu a oportunidade na área de materiais e alguém com quem ela poderia trabalhar estaria na área 124 

de Engenharia Civil na parte de estruturas metálicas, informou que o grupo dela já rendeu pois tem uma 125 

estudante que saiu daqui e está fazendo mestrado na UFMG na área de estruturas metálicas. Afirmou 126 

que o grupo dela foi criado em 2012 e que tem colaboradores externos do grupo. O Prof. Marcelo 127 

Martins explicou que eles estão falando duas coisas diferentes, uma coisa é a parte burocrática do 128 

grupo na descrição e outra coisa é o que define um grupo de pesquisa ativo, a Profª Rosângela disse 129 

que apresentou trabalhos e que todo pesquisador tem um período de hibernação quando ele vai 130 

produzir para depois publicar, disse que nem a linha de pesquisa dela constava do relatório e que ela 131 

estava sendo excluída. O Prof. Maurício nesse momento pediu um minuto para tentar colocar ordem na 132 

reunião esclareceu que o Prof. Marcelo estava apresentando um trabalho que ele já fez e que ele 133 

estabeleceu critérios, informou que as considerações da Profª. Rosângela já iriam constar em ata, mas 134 

que além disso que ela poderia redigir um documento fazendo uma contestação do que estava sendo 135 

apresentado. Antes do fim da apresentação devido ao prazo exíguo o Prof. Maurício pediu que a 136 

apresentação do Planejamento estratégico fosse feita em outra reunião, incluídas as sugestões de 137 

modificações que se mostrassem, pertinentes. Terminada essa parte, votou-se a aprovação do relatório 138 

de avaliação do planejamento estratégico triênio de 2013-2015, com 10 votos a favor e 1 voto contra e 2 139 

abstenções. 10) Oferecimento de turma extemporânea de Fenômenos Mecânicos. Item adiado. 11) 140 

Distribuição de encargos 2016/2, O Prof. Maurício informou que as coordenações de curso enviaram 141 

solicitações de distribuição de encargos para o segundo semestre desse ano. Os horários, entretanto, 142 

não estão disponíveis.  Sugere-se fazer uma distribuição hipotética baseada nos horários do segundo 143 

semestre do ano passado. Esta distribuição estará sujeita a mudança e por ocasião da nova distribuição 144 

deverão ser indicados também os prováveis orientadores de monitoria das disciplinas de modo a agilizar 145 

este outro processo para o próximo semestre. Abertas a discussões, Prof. Alexandre Celestino 146 

questionou se havia alguma solicitação de turma extemporânea, o Prof. Maurício verificou os pedidos e 147 

respondeu que não. O Prof. Alexandre Celestino falou que se não foi feito nenhum pedido de turma 148 

extra é porque não existe demanda, pois se houvesse deveria ter sido colocado. Quanto a esse item de 149 

pauta especificamente ele deu encaminhamento de responder as coordenações ainda que 150 

temporariamente repetindo a redistribuição 2015/2. O Prof. Alexandre Celestino então pediu que fosse 151 

incluindo um parágrafo no documento de resposta as coordenações  que tudo que eles pediram está 152 

sendo atendido e que o Departamento não irá considerar pedidos de professores para atender demanda 153 
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fora do prazo. O ponto foi aprovado por unanimidade. 12) Manutenção do Site  do DEFIM  na  página  154 

da  UFSJ. Item adiado. 13) Transferência da sala do prof. Substituto. Item adiado. Nada mais 155 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e oito minutos e, para constar, eu, Nádia 156 

Bernardo Costa Cajina, lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos 157 

presentes. Ouro Branco, 11 de maio de 2016.  158 

Adélcio Carlos de Oliveira 159 

Alexandre Celestino Leite Almeida 160 

Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni 161 

Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond 162 

Bárbara Lopes Amaral 163 

Claudiney Nunes de Lima 164 

Gilcélia Regiane de Souza 165 

Humberto Cesar Fernandes Lemos 166 

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 167 

Letícia Ribeiro de Paiva 168 

Marcelo Martins de Oliveira 169 

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos 170 

Maurício Reis e Silva Junior 171 

Rosângela de Paiva 172 

Telde Natel Custódio 173 


