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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E

MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO

DEL  REI

Aos vinte e três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas  e

seis minutos, na sala 201 do bloco 1, do  campus Alto Paraopeba, iniciou-se a quadragésima

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 da

Profª.  Mariana  Garabini  Cornelissen  Hoyos,  os  professores:  Adélcio  Carlos  de  Oliveira,

Alexandre Celestino Leite Almeida,  Amanda Gonçalves Saraiva  Ottoni,  Claudiney Nunes de

Lima,  Denis  Gouvêa  Ladeira,  Érico  Goulart  Oliveira  Costa,  Gilcélia  Regiane  de  Souza,

Humberto Cesar Fernandes Lemos, José Eloy Ottoni, Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Letícia

Ribeiro de Paiva, Marcelo Martins de Oliveira, Marcelo Oliveira Veloso, Maurício Reis e Silva

Júnior, Ricardo de Carvalho Falcão, Rosângela de Paiva, Sidiney Geraldo Alves, Telde Natel

Custódio e Telles Timóteo da Silva. As professoras Ana Cristina Moreira Machado Zadra Armond

e Bárbara Lopes Amaral não compareceram pois estão afastadas, em regime integral, para a

realização  de  pós doutoramento.  A Profª.  Mariana  iniciou  a  reunião  apresentando  a  pauta,

segundo a convocação: 1) Informes. 2) Aprovação Ad Referendum. 3) Criação da Comissão de

Horários  para  2018_1.  4)  Criação/gerenciamento  de  páginas  e  perfis  do  departamento.  5)

Afastamento do Prof. Telles Timóteo da Silva. 6) Discussões e Deliberações sobre a vaga de 01

docente efetivo do DEFIM, em função da redistribuição do Prof. Gustavo Matheus de Almeida.

Após a leitura da pauta a Profª Mariana informou a assembleia sobre a solicitação da Profª Kelly

de inclusão do ponto de pauta Aprovação dos Projetos de Extensão que serão submetidos ao

PIBEX  2018.  A assembleia  aprovou  a  pauta  com  a  inclusão  desse  ponto  de  pauta  por

unanimidade.  A pauta  com a alteração  passou  a  ser  então.  1)  Informes. 2)  Aprovação  Ad

Referendum. 3) Criação da Comissão de Horários para 2018_1. 4) Criação/gerenciamento de

páginas  e  perfis  do  departamento;  5)  Afastamento  do  Prof.  Telles  Timóteo  da  Silva. 6)

Aprovação  do  Projeto  de  Extensão  das  professoras  Kelly  e  Mariana.  7)  Discussões  e

Deliberações sobre a vaga de 01 docente efetivo do DEFIM, em função da redistribuição do

Prof. Gustavo Matheus de Almeida.  1) Informes: 1.1   Professora Substituta da Professora

Ana Cristina Primeiramente a Profª  Mariana apresentou à assembleia a professora Larissa

Fernandes Costa que é a professora substituta da professora Ana Cristina, que saiu para pós

doc no período de 30/10/2017 a 29/10/2018. A Profª Mariana informou que a professora Larissa

assinou contrato no dia 07/11/2017, entrou em exercício no dia 08/11/2017 e assumiu todos os

encargos didáticos da professora Ana Cristina, com exceção da disciplina de Fundamentos de

Física Moderna que passou para o Prof. Érico Goulart. Com isso, a professora Larissa também

assumiu os laboratórios do professor Érico,  com exceção de Fenômenos Eletromagnéticos_

Engenharia  Bioprocessos  -  subturma  B,  e  assumiu  também  a  aula  de  segunda-feira  da

disciplina  de  Fenômenos  Eletromagnéticos  do  Curso  de  Engenharia  Civil;  a  outra  aula,  na
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sexta-feira, ficou com o prof. Érico. Portanto, houve a seguinte alteração nos encargos didáticos

de 2017_2 do DEFIM: Curso de Engenharia Civil - Disciplina: Fundamentos de Física Moderna

Atual Professor Responsável: Érico Goulart Oliveira Costa – Disciplina: Fenômenos Térmicos,

Ondulatórios e Fluidos - Atual Professora Responsável: Larissa Fernandes Costa (substituta) -

Disciplina: Fenômenos Eletromagnéticos - Atuais professores responsáveis: Larissa Fernandes

Costa (substituta) - Segunda feira: 21:00h às 22:50h Érico Goulart Oliveira Costa - Sexta feira:

21:00h  às  22:50h  Curso  de  Engenharia  Química  Disciplina:  Fenômenos  Eletromagnéticos

(teoria e prática) Atual professora responsável: Larissa Fernandes Costa (substituta) Curso de

Engenharia de Bioprocessos Disciplina:  Fenômenos Eletromagnéticos (prática - subturma A)

Atual  professora  responsável:  Larissa  Fernandes  Costa  (substituta)  Disciplina:  Fenômenos

Térmicos,  Ondulatórios  e  Fluidos  (prática  subturmas  A e  B)  Atual  professora  responsável:

Larissa  Fernandes  Costa  (substituta).  1.2  Criação  de  uma  agenda  de  contatos: A Profª

Mariana  solicitou  aos  docentes  e  técnicos  do  DEFIM  que  informem  à  secretaria  seus

respectivos  endereço  e  telefones  para  eventuais  consultas  e  contatos  emergenciais.  1.3

Próxima reunião ordinária: A Profª Mariana relembrou o dia da próxima reunião ordinária do

DEFIM que já está agendada para o dia 14/12/2017, quinta feira, às 13:15h e informou também

que, segundo o Calendário 2017_2, o último dia do semestre letivo é 22/12/2017 e a data limite

para fechamento de diário é 28/12/2017. 1.4 Data da Confraternização DEFIM de ano(2017).

A    Profª Mariana lembrou a todos os presentes para discutirmos posteriormente uma data para

a confraternização de fim de ano do departamento. O Prof. Marcelo Martins sugeriu a data do

dia 14/12/2017, data da próxima assembleia departamental ordinária. 1.5 Outros Informes. O

prof.  Eloy  informou  que  hoje  é  o  aniversário  do  prof.  Humberto.  O  prof.  Marcelo  Martins

informou que na próxima semana acontece a I Semana da Física, no período de 29/11/2017 a

01/12/2017. O prof. Marcelo Veloso informou que acontece hoje, às 17h, a palestra do prof.

Angelo  Calil  Bianchi  da  UNIFESP.  2) Aprovação  Ad  Referendum: 2.1)  Ad  Referendum

014/2017 Aprovação do RADOC da Profa Gilcélia até a data 26/10/2017.  2.2) Ad Referendum

015/2017 de  Aprovação  da  Comissão  de  Avaliação  do  Processo  de  Progressão  do  Prof.

Marcelo Veloso, composta pelos professores Humberto, Eloy e Adélcio.  2.3) Ad Referendum

016/2017 de Aprovação do RADOC do Prof. Marcelo Veloso até a data de 31/10/2017. 2.4) Ad

Referendum  017/2017  de  Aprovação  dos  Encargos  Didáticos  do  DEFIM  para  2018_1.  A

assembleia  aprovou  por  unanimidade  os  Ad  Referendum 014/2017,  015/2017,  016/2017  e

017/2017. O prof. Adélcio alertou para o fato de que se deve fazer um Ad Referendum referente

às alterações de encargos didáticos do DEFIM de 2017_2 em função da saída para pós doc da

profa Ana Cristina. 3) Criação da comissão de horários para 2018_1. A Profª Mariana explicou

que  se  faz  necessário  montar  uma  comissão  com  representantes  da  estatística,  física  e

matemática  para,  a  partir  dos  horários  dos  5  cursos  já  enviados,  montar  os  horários  dos

professores  do  DEFIM.  Os  professores  Maurício,  Marcelo  Martins,  Telde,  Marcelo  Veloso,

Ricardo e Denis se dispuseram a participar dessa comissão que foi aprovada por unanimidade
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pelos presentes.  4) Criação/Gerenciamento de página e perfis do departamento.  A Profa.

Mariana  passou  a  palavra  para  o  Prof.  Ricardo  que  apresentou  para  a  assembleia  a

necessidade de reformular ou até mesmo criar  uma página nova para o departamento que

contivesse várias  informações relevantes e atualizadas constantemente,  tais  como:  projetos

desenvolvidos  pelos  docentes  (de ensino,  pesquisa  e  extensão),  divulgação de seminários,

palestras,  defesas  de  dissertações,  eventos,  premiações,  dentre  outras  coisas.  Logo  em

seguida, iniciou-se uma discussão sobre utilizar o domínio .edu.br para a criação dessa página

(já que a página atual do DEFIM na UFSJ não possui muitos recursos) ou utilizar um domínio

externo  pago.  O  prof.  Maurício  questionou  a  possibilidade  de  utilização  de  recursos  do

departamento para esse fim e a Profa Mariana ficou de verificar se existe a possibilidade de

utilizar recursos financeiros do departamento para pagar um IP externo e também verificar com

o NTINF a hospedagem dessa página no domínio .edu.br. A profa Rosângela sugeriu também

que se pensasse em uma mudança fundamental que é a mudança no nome do departamento

para incluir  a  área de Estatística.  A profa Mariana acatou a sugestão dada pela professora

Rosângela e ficou de colocar essa discussão da mudança do nome do departamento como

ponto de pauta da próxima reunião ordinária do DEFIM.  Todos os presentes concordaram que

se faz necessário a criação e constante atualização dessa página/perfil  do DEFIM e a profa

Mariana sugeriu a criação de uma comissão permanente para esse fim que foi aprovada por

unanimidade.  Os  professores   Ricardo  Falcão  e  Sidiney  Alves  se  dispuseram  a  participar

atualmente  dessa  comissão  e  tais  nomes  também  foram  aprovados  por  unanimidade.  5)

Afastamento do Prof. Telles Timóteo da Silva.  5.1) Processo devolvido. A profa Mariana

explicou que o processo referente ao pedido de afastamento integral para realização de pós doc

do professor Telles Timóteo da Silva foi devolvido pois se faz necessária a atualização do Plano

de Capacitação Docente do Departamento de Física e Matemática, com a inclusão da relação

de docentes que irão se afastar em 2018. A assembleia deliberou a alteração  do Anexo I do

Plano  de  Capacitação  Docente  de  18  de  junho  de  2015,  acrescentando  o  cronograma de

afastamento previsto para o período de 2018-2021 com os seguintes nomes e datas previstas

de saída: Telles 2018/1, Alexandre 2018/2, Rosângela 2018/2, Adélcio 2019/1, Maurício 2019/1,

Gilcélia 2020/1, Marcelo Veloso 2020/1 e Marcelo Martins 2021/1.  5.2) Composição da banca

para Concurso de Prof. Substituto. A assembleia   aprovou por unanimidade a composição da

banca para o processo seletivo de contratação do professor substituto do prof. Telles Timóteo

da Silva, caso seu pedido de afastamento seja aprovado e seja liberado o professor substituto

para  o  DEFIM,  a  saber:   Marcelo  Veloso  (presidente  da  banca),  Amanda  e  Humberto.  6)

Aprovação do Projeto de Extensão das Professoras Kelly  e Mariana.  A Profª  Mariana

passou a palavra para a Profª Kelly que explicou que o projeto de extensão intitulado “Inclusão

das  mulheres  na  Ciência  e  Tecnologia”  que  ela  irá  submeter  ao  Edital  PIBEX  2018  é  a

continuidade  do  mesmo  projeto  de  extensão  que  já  foi  aprovado  neste  departamento

anteriormente. Colocado em votação, o projeto de extensão da Profª Kelly foi aprovado com 19
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votos a favor e 1 abstenção. Logo após, a Profª Mariana explicou que também irá submeter um

programa de extensão para esse edital do PIBEX 2018 intitulado Programa “Educar”. Como

esse  programa  é  novo  e  ainda  não  foi  aprovado  internamente  pelo  DEFIM,  a  assembleia

aprovou  por  unanimidade  a  submissão  desse  programa  ao  Edital  PIBEX  2018.  Caso  o

Programa  Educar  não  seja  aprovado  neste  edital  e  a  Profa  Mariana  ainda  assim  deseje

desenvolvê-lo, ele terá que ser submetido para a apreciação do DEFIM.   7) Discussões e

deliberações sobre a vaga de 01 docente do DEFIM, em função da redistribuição do prof.

Gustavo Matheus de Almeida. A Profa Mariana passou a palavra para o Prof. Claudiney, atual

representante do DEFIM no CONSU. O prof.  Claudiney relatou todo o acontecido na última

reunião do CONSU do dia  13/11/2017 e  ele  conseguiu  derrubar  o voto  do relator  que era

favorável à mudança no perfil da vaga de número 0923164, que é uma vaga originalmente da

área de Estatística. O parecer do relator não foi aprovado obtendo 16 votos contrários, 14 votos

favoráveis e 1 abstenção. Após a fala do prof. Claudiney, a professora Mariana explicou que

existe um concurso vigente na UFSJ, na área de Estatística, CPD 077/2016, realizado pelo

DEMAT/UFSJ em novembro de 2016 e com 2 (dois) candidatos aprovados. O primeiro colocado

já se encontra em exercício no DEMAT/UFSJ e o segundo colocado é atualmente professor

substituto do DEMAT. Segundo informações obtidas no setor de concursos da UFSJ,  de acordo

com a legislação em vigor,  temos que chamar esse candidato aprovado neste concurso do

DEMAT/UFSJ e para que o DEFIM abra um novo concurso também na área de Estatística, se

faz necessário uma justificativa do porquê da não aceitação do candidato já aprovado neste

concurso e que tal justificativa deve passar pela Procuradoria Jurídica da UFSJ. Passou-se a

palavra então aos presentes fazerem suas considerações. O primeiro professor a falar foi o prof.

Humberto  que  se  mostrou  preocupado  com essa  (quase)  obrigatoriedade  da  aceitação  do

candidato aprovado em um concurso não realizado pelo DEFIM, já que esse processo fere a

autonomia  departamental.   A decisão  de  aceitar  ou  não  o  candidato  aprovado  em  outro

concurso,  independente de quem seja esse candidato,  deve ser do DEFIM. Já o professor

Marcelo Martins ressaltou ainda que o concurso CPD 077/2016 não teve prova de defesa de

projeto de pesquisa,  que ele considera um quesito importante em um processo seletivo de

docentes para o DEFIM. O professor Maurício sugeriu que se tentasse a abertura de um novo

concurso, já que os processos seletivos de cada um dos três docentes da área de Estatística do

CAP foram distintos. O prof. Alexandre Celestino questionou a interpretação dessa lei dada pelo

Setor de Concursos da UFSJ, ressaltou também que não devemos ter pressa neste processo

de preenchimento dessa vaga e  sugere que façamos primeiramente  um relato  desse caso

assim como aconteceu com o preenchimento de todas as vagas do DEFIM e como acontece

também em outras situações no departamento. Após esse relato, se a assembleia decidir pela

não aceitação do candidato, que se envie para  a Procuradoria Jurídica da UFSJ esse relato

documentado,  juntamente  com  um  edital  para  a  abertura  de  concurso,  diferente  do  CPD

077/2016.   O  prof.  Marcelo  Veloso  colocou  que  não  devemos  decidir  isso  hoje,  devemos
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aguardar a ata do CONSU e devemos ouvir a opinião dos professores Claudiney e Telde, com

relação ao candidato já aprovado no CPD 077/2016. Já o prof. Telde informou que passou por

processo  semelhante,  caso  a  assembleia  decidisse  pela  não  aceitação  do  candidato  já

aprovado, e que esse candidato, provavelmente, irá entrar na Justiça para ter acesso à vaga, já

que existe a lei a seu favor, e terá o seu apoio, caso queira. O prof. Telde concorda que a vaga

deva ser do candidato já aprovado no CPD 077/2016 pois é direito dele essa vaga. Com relação

à montagem da comissão para analisar esse caso, o prof. Telde sugere que essa comissão seja

composta por professores notáveis no assunto e ressalta que o professor que ocupará essa

vaga irá trabalhar diretamente com ele e com o prof. Claudiney. Já com relação ao fato de não

ter havido prova de defesa de projeto de pesquisa no concurso CPD 077/2016, o prof. Telde

relata que o professor é contratado para lecionar e ressalta ainda que o candidato aprovado

reune qualificação técnica e profissional  para assumir  essa vaga.  Além disso,  o prof.  Telde

solicitou à chefia que colocasse seu nome à disposição da reitoria, caso esse processo caminhe

para a não contratação do candidato aprovado, pois ele não quer se desgastar e se sacrificar

mais.  E de preferência que isso fosse feito com a área de Estatística, que foi uma área muito

mal tratada e muito humilhada no CAP pela qual ele tem lutado desde 2014.  A palavra voltou

para o professor Marcelo Martins que ressaltou novamente que a discussão mais importante é

sobre a autonomia departamental e que não podemos deixar de nos manifestar  sobre isso

neste caso. Com essa nova regra de concursos na UFSJ, podemos ficar 4 anos sem direito à

abertura  de  novos  concursos,  sujeitos  à  termos  que  chamar  candidatos  aprovados  em

concursos não realizados por nosso departamento.  O prof. Humberto reiterou sua fala anterior

sobre a falta da autonomia departamental e sugere também que se faça um relato (técnico)

sobre esse caso e os mais indicados para relatar esse caso, são os professores da área da

Estatística. O professor Telles ressalta a importância de ouvir a opinião dos professores Telde e

Claudiney  sobre  o  assunto  e  concorda  que  como a  vaga  é  da  Estatística,  que  a  área  da

Estatística, que está atualmente no DEFIM, seja ouvida e decida sobre essa vaga. Além disso,

ele também concorda com o prof. Telde que é muito difícil realizar um outro concurso para a

Estatística, com um edital diferente do CPD 077/2016, que já contem todos os pontos possíveis

de  Estatística.  E  levantou  o  questionamento  da  possibilidade  de  uma  remoção,  caso  o

candidato aprovado, se chamado, não queira assumir  a vaga.  O professor Ricardo também

ressaltou que não devemos decidir sobre isso com pressa, ainda nesta reunião, e que devemos

aguardar a ata da reunião do CONSU do dia 13/11/2017. Ele também acha que a discussão

mais importante é o descumprimento da autonomia departamental e que devemos solicitar uma

mudança no edital geral de normas para concurso da UFSJ, para reduzir para 6 meses, por

exemplo,  o tempo de duração de um concurso.  O prof.  Adélcio acrescentou que a área de

Estatística, por ser pequena, deve se juntar às áreas de Física e Matemática e todas, juntas,

tentarem se ajudar mutuamente.  Ele também ressaltou que os professores são contratados

para trabalharem com ensino, pesquisa e extensão e considera importante a prova de defesa
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de projeto de pesquisa em um concurso. Além disso, o prof. Adélcio concorda que devemos

fazer um relato já que o concurso não foi feito para nosso departamento. O professor Claudiney

acrescentou que não conhece o candidato aprovado e considera que o mesmo tem o perfil de

pesquisa já que fez pós doutorado na área. E também considera que o edital CPD 077/2016 já

contem todos os pontos de Estatística necessários a um concurso nesta área, que pode ser

aproveitado, e não concorda e não participará da elaboração de um novo edital para burlar um

concurso na área de Estatística para atender interesses de outros. Após a fala de todos os

presentes,  foi  solicitado  aos  professores  Claudiney  e  Telde  que  fizessem  agora  um  relato

técnico, por escrito, sobre a situação dessa vaga. Com esse relato, a assembleia irá se reunir

novamente e deliberar sobre essa vaga. Sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às

dezessete  horas  e  sete  minutos  e  para  constar,  eu,  Nádia  Bernardo  Costa  Cajina  lavrei  a

presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 23 de

novembro de 2017. 

Adélcio Carlos de Oliveira

  Alexandre Celestino Leite Almeida

  Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni

Claudiney Nunes de Lima

Denis Gouvêa Ladeira

Érico Goulart Oliveira Costa

Gilcélia Regiane de Souza

Humberto Cesar Fernandes Lemos

José Eloy Ottoni 

 Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Letícia Ribeiro de Paiva

Marcelo Martins de Oliveira

Marcelo Oliveira Veloso

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos
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Maurício Reis e Silva Júnior

Ricardo de Carvalho Falcão

Rosângela de Paiva

Sidiney Geraldo Alves

Telde Natel Custódio 

Telles Timóteo da Silva
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