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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 abril, do ano de dois mil e dezessete,  às treze  horas e vinte

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

quarta 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, Érico Goulart Oliveira Costa, Gilcélia Regiane de Souza, Humberto

Cesar Fernandes Lemos, José Eloy Ottoni, Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Marcelo Martins

de Oliveira,  Marcelo  Oliveira  Veloso,  Mariana  Garabini  Cornelissen  Hoyos,   Rosângela  de

Paiva,  Sidiney  Geraldo  Alves  e  Telde  Natel  Custódio.  Ausentes  com  justificativa:  Amanda

Gonçalves  Saraiva  Ottoni,  Ana  Cristina  Moreira  Machado  Zadra  Armond,  Bárbara  Lopes

Amaral, Claudiney Nunes de Lima,  Denis Gouvêa Ladeira, Letícia Ribeiro de Paiva, Ricardo de

Carvalho  Falcão,  e  Telles  Timóteo  da  Silva.  O  prof.  Maurício  repassou  à  assembleia  as

justificativas  de ausências:  professores  Claudiney Nunes,  Dênis  Gouvêa,  Ricardo Falcão e

Telles  Timóteo  se  ausentaram por  estarem lecionando  no  horário;  professora  Ana Cristina

Machado se ausentou por ter consulta médica no horário. As justificativas foram aceitas por

unanimidade. Em seguida o prof.  Maurício apresentou a pauta, seguindo a convocação: 1)

Informes; 2) Calendário de reuniões para o primeiro semestre de 2017; 3) Banco de horas do

DEFIM; 4) Banca para concurso do prof. Substituto da Matemática; 5) Licença paternidade e

término do contrato do prof. substituto; 6) Critérios para distribuição de encargos; E solicitou a

inclusão dos seguintes itens de pauta: "O problema das turmas do DEFIM com poucos alunos",

a ser incluído como último item de pauta e o "Ad Referendum 009/2017", a ser incluído como

segundo item de pauta, logo após os informes. A pauta alterada, aprovada por unanimidade,

passou então a ser: 1) Informes; 2) Ad Referendum 009/2017; 3) Calendário de reuniões para o

primeiro semestre de 2017; 4) Banco de horas do DEFIM; 5) Banca para concurso do prof.

Substituto da Matemática; 6) Licença paternidade e término do contrato do prof. substituto; 7)

Critérios para distribuição de encargos;  8)  O problema das turmas do DEFIM com poucos

alunos. Passou então ao item 1) Informes. O professor Maurício informou que a Nádia retorna

às suas atividades na presente data, que não estava na reunião pois foi chamada por seu

empregador para uma reunião de esclarecimentos. Em seguida, abriu a discussão do item 2)

Ad  Referendum  009/2017. O  professor  Maurício  explicou  que  foi  necessário  fazer  uma

alteração  no  plano  de  capacitação  do  departamento  para  que  fosse  incluído  o  nome  da
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professora  Bárbara.  A  assembleia  aprovou  o  Ad  Referendum  por  unanimidade.  Item  3)

Calendário de reuniões para o primeiro semestre de 2017. O professor Maurício falou à

assembleia  sobre  a  proposta  de  calendário  de  reuniões  enviada  por  email.  A professora

Mariana leu a proposta em voz alta: Proposta de calendário de reuniões ordinárias: 25 de abril

de 2017, terça feira, 13:15; 25 de maio de 2017, quinta feira, 13:15; 21 de junho de 2017,

quarta  feira,  15:15;  10  de  julho  de  2017,  segunda  feira,  13:15.  Em  seguida,  o  professor

Maurício  perguntou  se  havia  alguma  outra  proposta  ou  pedido  de  alteração  na  proposta

enviada  por  ele.  Como  não  houve  manifestação  a  proposta  foi  votada  e  aprovada  por

unanimidade. Item  4) Banco de horas do DEFIM. O professor Maurício leu a proposta de

Banco de horas elaborada pelo professor Telles Timóteo. A assembleia discutiu sobre o assunto

e fez alguns questionamentos ao professor Maurício, que não foi conseguiu responder todas.

Notou-se ainda que a proposta lida na reunião continha pontos  diferentes ou ausentes da

versão enviada por email para o departamento. Decidiu-se então pelo adiamento do ponto de

pauta para que a proposta fosse apreciada pelos professores novamente. Item 5) Banca para

professor Substituto do DEFIM. O professor Maurício começou esclarecendo que deveria ser

tomada uma decisão quanto a forma de substituição da professora Bárbara, que teve saída

aprovada para pós-doc a partir do dia 29 de maio. Havendo disponibilidade de prof. Substituto,

este deveria assumir as aulas do prof. substituto Victor, que nesse semestre está com 16 horas

aula semanais. Após algumas discussões sobre o assunto, chegou-se a um consenso sobre as

soluções disponíveis: i) Renovar o contrato do prof. Victor até dezembro deste ano, e procurar

outra  solução  para  os  encargos  da  professora  Bárbara  até  o  fim  de  seu  afastamento;  ii)

Renovar o contrato do prof. Víctor até abril de 2018, data do término do prazo máximo de 2

anos de contrato de prof. Substituto, ficando os professores Maurício Reis, José Eloy e Érico

Goulart responsáveis pelos encargos da professora Bárbara entre a data limite do contrato do

prof. Victor, 12 de abril de 2018, e o fim do afastamento da professora Bárbara, em 29 de maio

de 2018; iii) Convocar,  mediante justificativa a ser apresentada à SECOP e consulta prévia

junto à interessada, a candidata aprovada em 3.o lugar do concurso CPD 088/2016, feito para

professor  substituto  da  Física;  iv)  Realizar  concurso  para  professor  substituto  da  área  da

matemática. Propôs-se então uma votação não excludente, em que a opções deveriam ser

tentadas em ordem decrescente do número de votos. Posto em votação, a ordem de prioridade

ficou: ii) Renovar o contrato do prof. Víctor até abril de 2018, data do término do prazo máximo

de 2 anos de contrato de prof. Substituto, ficando os professores Maurício Reis, José Eloy e

Érico  Goulart  responsáveis  pelos  encargos  da  professora  Bárbara  entre  a  data  limite  do

contrato do prof. Victor, 12 de abril de 2018, e o fim do afastamento da professora Bárbara, em
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29 de maio de 2018, com 9 votos; iii) Convocar, mediante justificativa a ser apresentada à

SECOP e consulta prévia junto à interessada, a candidata aprovada em 3.o lugar do concurso

CPD 088/2016, feito para professor substituto da Física, com 8 votos; i) Renovar o contrato do

prof. Victor até dezembro deste ano, e procurar outra solução para os encargos da professora

Bárbara até o fim de seu afastamento, com 5 votos e iv) Realizar concurso para professor

substituto da área da matemática, com 3 votos. Em seguida, colocou em votação a composição

da  banca  do  concurso  como  sendo  feita  pelos  professores:  Mariana  Garabini,  Humberto

Lemos,  Alexandre  Celestino  e  Marcelo  Veloso,  sendo  este  último  suplente  e  a  primeira

presidente. A indicação da banca foi aprovada por unanimidade. Item 6) Licença paternidade

e  término  do  contrato  do  professor  Substituto. O  professor  Maurício  explicou  para  a

assembleia que haverá a necessidade de assumir os encargos da professora Bárbara pelo

período de 29 de maio, data de seu afastamento para capacitação, e o fim do semestre atual,

uma vez que o prof. Substituto a ser contratado para lecionar durante seu afastamento deverá

assumir  os  encargos  que  estão  atualmente  com  o  prof.  Victor.  O  professor  Humberto  se

ofereceu para ficar com Cálculo II, acrescentando a ressalva de que em julho ele estará de

férias. Os professores Marcelo Veloso e Gilcélia de Souza se ofereceram a dividir a disciplina

de GAAL. O prof. Adélcio Carlos disse que iria assumir a disciplina de Mecânica Quântica do

PPGF. A assembleia aprovou a proposta de substituição por unanimidade. Item  7) Critérios

para distribuição de encargos.  O professor Maurício passou a palavra para o prof. Adélcio

Carlos,  solicitante  do ponto de  pauta.  O prof.  Adélcio  esclareceu que as  regras  atuais  de

distribuição de encargos dificultam a participação em programas de pós-graduação, e que o

departamento deveria repensá-las.  Nesse momento saíram da sala de reuniões os professores

Telde e  Rosângela.  O Professor  Adélcio  propôs  então  a  formação de  uma comissão para

estudar  o  caso  e  discuti-la  o  mais  amplamente  possível  com  os  demais  professores  do

departamento antes de ser colocada em votação. Ofereceram-se para participar da comissão

os professores: Adélcio Carlos, Alexandre Celestino, Maurício Reis e Érico Goulart.   Colocada

em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Logo após essa votação o Professor

Alexandre Celestino saiu. Item 8) O problema das turmas do DEFIM com poucos alunos. O

professor  Maurício  passou  a  palavra  para  o  professor  Marcelo  Martins.  Este  por  sua  vez

explicou  que  algumas  turmas  das  disciplinas  do  DEFIM  estão  ficando  com  muito  poucos

alunos, e que este problema se manifesta para os demais professores, pois os alunos que

deixam de se matricular  ou trancam matrícula  com um professor  específico geralmente se

matriculam nas mesmas disciplinas ofertadas por outros professores, causando aumento da

carga de trabalho para os demais. Ainda segundo ele, o departamento deveria encontrar uma
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forma de lidar com esse problema dado que ele afeta diretamente a qualidade do ensino. Após

algumas  discussões,  a  professora  Mariana  se  ofereceu  a  conversar  com  os  professores

envolvidos e buscar uma solução. A decisão foi aprovada por unanimidade.  Sem nada mais a

tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e treze minutos e para constar, eu, Maurício Réis

e  Silva  Júnior  lavrei  a  presente  ata  que,  após  ser  aprovada,  deverá  ser  assinada  pelos

presentes. Ouro Branco, 25 de abril de 2017. 

Adélcio Carlos de Oliveira

Alexandre Celestino Leite Almeida

Érico Goulart Oliveira Costa

Gilcélia Regiane de Souza

Humberto Cesar Fernandes Lemos

José Eloy Ottoni 

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel

Marcelo Martins de Oliveira

Marcelo Oliveira Veloso

Mariana Garabini Cornelissen Hoyos

Maurício Reis e Silva Júnior

Rosângela de Paiva

Telde Natel Custódio
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