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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E

MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SÃO JOÃO DEL REI

Aos treze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e vinte e

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

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, Bárbara Lopes Amaral,   Denis Gouvêa Ladeira, Gilcélia Regiane de Souza,

Humberto  Cesar  Fernandes  Lemos,  Letícia  Ribeiro  de  Paiva,  Marcelo  Martins  de  Oliveira,

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos,  Rosângela de Paiva, Sidiney Geraldo Alves, Telde Natel

Custódio e Telles Timóteo da Silva. Ausentes com justificativa: Claudiney Nunes de Lima, José

Eloy Ottoni ,Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Marcelo Oliveira Veloso, Ricardo de Carvalho

Falcão, Silvio Luiz Thomaz de Souza. Inicialmente o professor Maurício  fez a leitura da pauta.

Informes: I) Prazo para submissão dos projetos de IC para PROPE  até dia 19/09 (próxima

segunda) II) Divulgação dos valores no CC do DEFIM. III) Fim do BCT IV) Prestação de contas.

V)  Férias  da secretária  Nádia.  2)  Ad referendum de nomeação da banca de avaliação do

processo do Prof. Denis. 3) Relatório final de afastamento do Prof. Silvio. 4)Transferência da

sala  do  Prof.  Substituto.  5)Destinação  de  recursos  para  promover  seminários  DEFIM.  6)

Pagamentos de diárias para colaboração for a do CAP. Acabando a leitura o Prof. Maurício

pediu  para  que  fosse  acrescentado  a  pauta  mais  três  pontos  de  pauta  o  primeiro  Ad

Referendum de aprovação dos RADOCS  do Prof Denis 2016 até a data de 30/06/2016, e seus

anexos – incluindo sua errata datada de 25 de julho de 2016. Segundo  Ad Referendum” de

aprovação do RADOC - da Professor Letícia Ribeiro de Paiva, referente ao exercício de 2016,

até a data de 12/09/2016, e seus anexos – incluindo sua errata datada de 26 de agosto de

2016.  Terceiro  Pedido  de  oferta  de  disciplina  do  prof.  Alexandre  Celestino  e  Prof.  Sidiney

Geraldo. Em seguida o Prof. Maurício perguntou se alguém queria acrescentar algum outro

ponto  de  pauta,  a  Profª  Amanda solicitou  a  inclusão do  ponto,  Posição  do  DEFIM (áreas

Matemática,  Física  e  Estatística)  sobre  a  Coordenação  do  Ciclo  Básico. Logo  após  a

assembleia  aprovou a  pauta  com  com o  acréscimo dos  pontos  de  pauta  citados.  Dando

continuação o Prof Maurício passou aos Informes: I) Prazo para submissão dos projetos de IC

para PROPE  até dia 19/09 (próxima segunda) II) Divulgação dos valores no Centro de Custo

do DEFIM, o Prof.  Maurício  expôs que o DEFIM tem atualmente R$ 6786,36 em caixa,  e
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informou que a ultima movimentação de maior valor foi para o pagamento de diária no valor de

R$ 1300,00 que foram para as diárias do Prof. Marcelo Martins e do Prof. Telles. Lembrou

também que já tem um pedido de pagamento de diárias que foi aprovado pela assembleia do

Prof. Adélcio e Prof. Sidiney. III) Fim do BCT. O Prof. Maurício passou a palavra para a Profª

Amanda  que  pediu  para  explicar  no  ponto  de  pauta  que  ela  pediu  para  acrescentar.  IV)

Prestação de contas. O Prof. Maurício aproveitou para falar sobre o horário de inscrição do

concurso  CPD 070  para  Prof.  Efetivo  de  da  área  de  Física  que  é  de  quatorze  horas  as

dezenove horas e que o horário de janta da secretária é de dezessete horas e quinze minutos

as dezoito horas e quinze minutos, que ele se ofereceu para ficar nesse horário para receber

as inscrições e que precisa de outra pessoa para ficar na quinta e sexta-feira, a professora

Bárbara se ofereceu para ficar na sexta-feira e o Prof Denis se ofereceu para ficar na quinta-

feira. Ainda falando do concurso informou a assembleia que chegou ao seu conhecimento que

foi aprovado mediante  Ad Referendum a remoção do Prof. Silvio para o CCO, frisou que a

decisão da assembleia  não foi  respeitada,  mas que o  processo ainda vai  ser  relatado no

CONSU para o Ad Referendum ser aprovado e que o Prof. Silvio só vai sair de fato do DEFIM

quando a reitoria lançar a portaria de remoção e que a secretária dos colegiados superiores

Maria da Penha falou pro telefone que o Reitor Sérgio se compromete a fazer essa portaria

somente depois  que o candidato aprovado for empossado e entrar em exercício.  V) Férias da

secretária Nádia. O Prof.  Maurício comunicou a assembleia que do dia  três de outubro a

primeiro de novembro a secretária Nádia estará de férias. 2) Ad referendum de nomeação da

banca de avaliação do processo do Prof. Denis. A assembleia confirmou o Ad referendum

da nomeação da banca. 3)  Ad  Referendum de aprovação dos RADOCS  do Prof Denis

2016 até a data de 30/06/2016, e seus anexos – incluindo sua errata datada de 25 de julho

de  2016. A  assembleia  confirmou  o  Ad  referendum dos  Relatório  do  docente.  4)  Ad

Referendum” de  aprovação do RADOC - da Professor Letícia Ribeiro de Paiva, referente

ao exercício de 2016, até a data de 12/09/2016, e seus anexos – incluindo sua errata

datada de 26 de agosto de 2016. A assembleia confirmou o Ad referendum dos Relatório da

docente. 5)  Relatório  final  de  afastamento  do  Prof.  Silvio. O  Prof.  Maurício  inteirou  a

assembleia  que  o  Prof.  Silvio  Luiz  Thomaz  de  Souza  enviou  o  Relatório  final  de  seu

afastamento, que o mesmo precisa ser aprovado pela assembleia, em seguida repassou o

relatório. A assembleia aprovou por unanimidade o relatório do Prof. Silvio. Nesse momento o

professor  Alexandre Celestino se retirou da assembleia.  6)Transferência da sala do Prof.

Substituto. O  Prof.  Maurício  expôs  que  atualmente  estão  lecionando  dois  professores

substitutos no DEFIM, o Prof. Willsander que está lotado na sala do Prof. Teles, onde já havia
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uma mesa vazia e o Prof. Victor que está ocupando a mesa do Prof. Marcelo Veloso, o Prof.

Maurício explicou que como tem sala de Professores com mesa vazia o ideal seria que o prof.

substituto ocupasse as mesas vazias e não as mesas dos professores que estão afastados e

foi exposto que as salas que tem mesa vazia são do Prof. Telde que o Prof. Willsander estar

ocupando  e  da  Prof.  Rosângela.  Logo  após  foram  feitos  os  encaminhamentos.  Primeiro

encaminhamento: Transferir o professor substituto  Willsander para a sala da Profª Rosângela e

o  Professor  submetido  Victor  para  a  sala  do  Prof.  Telde,  foram 5  votos  a  favor.  Segundo

encaminhamento: Esperar até outubro  quando o contrato do professor Willsander acaba e

transferir  o  professor  Victor  para  a  sala  do professor  Telde,  foram 7  votos  a  favor  com 4

abstenções. Foi definido que o professor substituto da Profª Letícia irá para a sala da Profª

Rosângela que está com uma mesa vazia atualmente. A assembleia aprovou com 12 votos a

favor e 4 abstenções. 7)Destinação de recursos para promover seminários DEFIM. Após

algumas  discussões   foi  decidido  que  o  orçamento do  departamento  vai  ser  usado

prioritariamente para convidar um membro externo para a banca do concurso. A assembleia

aprovou com 15 votos a favor e 1 abstenção.  Nesse momento o prof. Alexandre Celestino

voltou. 8)  Pagamentos  de  diárias  para  colaboração for  a  do  CAP.  Item  adiado para  a

reunião de outubro. 9) Pedido de oferta de disciplina do prof. Alexandre Celestino e Prof.

Sidiney Geraldo. O Prof. Sidiney Geraldo está ofertando a disciplina Física Computacional I,

de  36  horas.  O prof.  Alexandre  Celestino  está  ofertando,  nesse  semestre,  a  disciplina:

Introdução à Optimização de 72 horas, ofertada através da coordenação do BICT. A assembleia

aprovou por unanimidade. Nesse momento a Profª Ana Cristina saiu da assembleia pois tinha

que  lecionar.  10)  Posição  do  DEFIM  (áreas  Matemática,  Física  e  Estatística)  sobre  a

Coordenação do Ciclo Básico. O prof. Maurício passou a palavra para a Profª. Amanda que

explicou  que a duas semanas aconteceu a reunião do colegiado  e ocorreu a reunião com o

Vice Reitor da PROEN onde ficou definido que vai dar procedimento a exclusão do BICT e

nessa reunião foi discutido sobre uma proposta que já havia sido falada no CAP  há alguns

semestres que é propor uma coordenação do ciclo básico essa proposta não viria do colegiado

do BICT e sim dos docentes do ciclo básico e cada membro de colegiado ficou responsável de

passar para seus pares, explicou ainda que acabando o BICT vai acabar a coordenação do

BICT e as cinco engenharias vão fazer os trabalhos da coordenadorias. Então a professora

Amanda expôs a proposta que seria os professores exigirem  gerenciarem as disciplinas do

ciclo básico, explicou que seria gerenciar seria colocar todos os cálculo I com o mesmo código,

gerenciar  a  matrícula.  Após  a  explicação  foi  colocado  em  votação  onde  os  votos  dos

professores da matemática foram 6 contra e 1 abstenção,  os votos dos professores da Física
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foram 5 contra, o voto do  professore da Estatística 1 contra.  Sem nada mais a tratar a reunião

foi  encerrada às  dezessete horas  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, 13 de setembro de 2016. 

Adélcio Carlos de Oliveira

Alexandre Celestino Leite Almeida

Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni

Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond

Bárbara Lopes Amaral

Denis Gouvêa Ladeira

Gilcélia Regiane de Souza

Humberto Cesar Fernandes Lemos

Letícia Ribeiro de Paiva

Marcelo Martins de Oliveira

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos

Maurício Reis e Silva Junior

Rosângela de Paiva

Sidiney Geraldo Alves

Telde Natel Custódio

Telles Timóteo da Silva
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