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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

FÍSICA E MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 3 

Aos dez dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e vinte e quatro 4 

minutos, na sala 201 do bloco 1, do campus Alto Paraopeba, iniciou-se a quadragésima sexta 5 

reunião ordinária dos docentes do departamento de Física e Matemática – DEFIM, da 6 

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. Estavam presentes, sob a presidência do 7 

Prof. Maurício Reis e Silva Júnior, os professores: Alexandre Celestino Leite Almeida, Ana 8 

Cristina Moreira Machado Zadra Armond, Denis Gouvêa Ladeira, Érico Goulart Oliveira Costa, 9 

José Eloy Ottoni, Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel, Letícia Ribeiro de Paiva, Marcelo Martins 10 

de Oliveira, Marcelo Oliveira Veloso, Mariana Garabini Cornelissen Hoyos, Ricardo de Carvalho 11 

Falcão, Rosângela de Paiva e Telles Timóteo da Silva. Ausentes com justificativa: Adélcio 12 

Carlos de Oliveira, Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni, Bárbara Lopes Amaral, Claudiney 13 

Nunes de Lima, Gilcélia Regiane de Souza, Humberto Cesar Fernandes Lemos, Sidiney 14 

Geraldo Alves e Telde Natel Custódio. O prof. Maurício repassou à assembleia as justificativas 15 

de ausência: do Prof. Adélcio Carlos de Oliveira, que levou sua filha ao médico e a do professor 16 

Dênis, que havia se ausentado da reunião de junho de 2017 por haver confundido o horário da 17 

reunião. As justificativas foram aceitas por unanimidade pela assembleia. Em seguida o prof. 18 

Maurício apresentou a pauta, seguindo a convocação: 1) Informes; 2) Pedido de auxílio para 19 

participação em evento. 3) Participação dos professores do DEFIM na Proposta de Mestrado 20 

em Engenharia de Sistemas Complexos. 4) Formação das comissões de redistribuição dos 21 

encargos didáticos para 2017/2. 5) Atualização das normas de pedidos de auxílio 22 

departamental à participação em eventos. A Professora Rosângela de Paiva solicitou a 23 

inclusão do ponto de pauta Laboratórios de Física que, segundo ela, precisaria de ouvir a 24 

opinião da assembleia a respeito da atual situação do laboratório. A solicitação foi aceita por 25 

unanimidade pela assembleia. A pauta, aprovada por unanimidade, passou então a ser: 1) 26 

Informes; 2) Pedido de auxílio para participação em evento. 3) Participação dos professores do 27 

DEFIM na Proposta de Mestrado em Engenharia de Sistemas Complexos. 4) Formação das 28 

comissões de redistribuição dos encargos didáticos para 2017/2. 5) Atualização das normas de 29 

pedidos de auxílio departamental à participação em eventos. 6) Laboratórios de Física. Passou 30 

se então ao item 1) Informes. i) Criação de câmara. O professor Maurício informou à 31 

assembleia que foi procurado pelo prof. Cristiano Silva, do DTECH, que lhe apresentou 32 

proposta de criação de uma Câmara Interdepartamental no CAP. Passou então a palavra para 33 

o prof. Cristiano, que até então estava presente na reunião como ouvinte, para que a proposta 34 
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fosse apresentada à assembleia. O prof. Cristiano apresentou resumidamente a proposta que, 35 

segundo ele, visa melhorar as condições de trabalho e a interação entre departamentos. Ao 36 

final da apresentação resumida, o professor Maurício solicitou ao prof. Cristiano que envie por 37 

escrito a proposta para que possa ser analisada e debatida com calma pelos professores do 38 

DEFIM. ii) Extrato Orçamentário do DEFIM e saldo de empenho no SCDP.  O prof. Maurício 39 

apresentou à assembleia o Extrato Orçamentário do DEFIM atualizado, que está com saldo de 40 

R$6.093,46 (Seis mil e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) e o saldo de empenho 41 

no SCDP no valor de R$1.524,82 (Hum mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois 42 

centavos). iii) Processo para solicitação de pagamento de inscrição de servidor em 43 

evento. O prof. Maurício explicou à assembleia que houve reconhecimento, por parte da UFSJ, 44 

da inexigibilidade de cotação para pedido de pagamento de inscrição em congressos. 45 

Terminados os informes, seguiu-se com o ponto de pauta 2) Pedido de auxílio para 46 

participação em evento. O prof. Maurício repassou à assembleia a solicitação de auxílio 47 

departamental, feita individualmente pelos professores Ricardo, Dênis, Sidiney e Marcelo 48 

Martins para participação no Segundo Encontro Nacional de Física Estatística, que será 49 

realizado em Ilhéus, Bahia, que ocorrerá de 17 a 20/09/2017. O professor Marcelo Martins 50 

recebeu aceite para apresentar seus trabalhos oralmente e em pôster, os demais irão 51 

apresentar trabalhos no formato de pôster. Cada um dos professores solicita pagamento de 5 52 

diárias para custear suas despesas. O prof. Alexandre Celestino questionou se houve pedido 53 

de recurso em agências de fomento e na coordenação do Programa Multi-institucional de Pós 54 

Graduação em Física (PPGF). O professor Marcelo Martins esclareceu que houve um pedido 55 

coletivo à FAPEMIG ao qual ainda não foi dada resposta, e que o PPGF não dispõe, no 56 

momento, de recursos para pagar as diárias dos professores nesse evento. Feitos os 57 

esclarecimentos, a assembleia aprovou, com nove votos a favor e 3 abstenções, o auxílio para 58 

os 4 professores. 3) Participação dos professores do DEFIM na Proposta de Mestrado em 59 

Engenharia de Sistemas Complexos. O professor Maurício apresentou à assembleia a 60 

solicitação de anuência, enviada pela Profª. Letícia de Paiva, para participação dos 61 

professores: Adélcio Carlos, Bárbara Lopes, Denis Gouvea, Érico Goulart, Humberto Lemos, 62 

Letícia de Paiva, Marcelo Martins, Ricardo Falcão, Sidiney Geraldo e Telles Timóteo na 63 

proposta de Mestrado em Engenharia de Sistemas Complexos. A assembleia aprovou por 64 

unanimidade a participação dos professores. 4) Formação das comissões de redistribuição 65 

dos encargos didáticos para 2017/2. O Professor Maurício informou que as coordenações 66 

dos cursos de engenharia do CAP já haviam solicitado via memorando eletrônico, as 67 

indicações dos nomes de professores responsáveis pelas unidades curriculares atendidas pelo 68 
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DEFIM em 2017_2 e que no último dia 02  de junho os nomes foram informados aleatoriamente 69 

via memorando eletrônico, já que não havia ainda a informação sobre os horários dos cinco 70 

cursos de graduação em engenharia do CAP. O prof. Maurício sugeriu então a formação de 71 

uma comissão responsável pela redistribuição dos encargos assim que o horário for liberado 72 

pelas coordenadorias de curso. A comissão foi composta pelos professores Marcelo Martins, 73 

Sidiney Geraldo, Telde Natel, Mariana Garabini, Humberto Cesar e foi aprovada pela 74 

assembleia por unanimidade. 5) Atualização das normas de pedidos de auxílio 75 

departamental à participação em eventos. O prof. Maurício informou que a Regulamentação 76 

de pedidos de auxílio financeiro departamental para participação em eventos está 77 

desatualizada em relação a legislação da UFSJ. Sugeriu que o segundo parágrafo do artigo 78 

terceiro da regulamentação, deveria ficar com a seguinte redação: “2º O docente deve fazer o 79 

requerimento obrigatoriamente com antecedência mínima de 40 dias do início do evento”. A 80 

assembleia aprovou a alteração por unanimidade. 6) Laboratórios de Física. O prof. Maurício 81 

passou a palavra para a professora Rosângela, que explicou a situação dos laboratórios e 82 

questionou a respeito das normas de laboratório que deveriam ter sido elaboradas pela 83 

comissão anteriormente nomeada para esse fim, composta pela professora Ana Cristina, o 84 

professor Maurício e o Técnico de Laboratório Rafael Augusto. Disse que deveria ser instituído 85 

um formulário de empréstimo contendo anuência e assinatura do chefe de departamento, do 86 

coordenador de laboratório e do técnico de laboratório, além da assinatura de recebimento por 87 

parte do requisitante do empréstimo. Afirmou que em outros laboratórios o chefe de 88 

departamento também assina o formulário de empréstimo e que deveria ser adotada a mesma 89 

prática no DEFIM. Retomando a palavra, o professor Maurício esclareceu que a comissão 90 

responsável pela elaboração das normas não encaminhou proposta pois após haver sido 91 

nomeada surgiram outras prioridades a serem tratadas, mas que o trabalho não foi desfeito ou 92 

perdido, restando alguns detalhes a serem incluídos, após os quais seriam enviados para a 93 

apreciação da atual coordenação de laboratório e em seguida apresentada na reunião 94 

departamental, possivelmente em agosto. Sobre o formulário de empréstimo, o prof. Maurício 95 

argumentou que a inclusão da assinatura do chefe departamento é desnecessária e só faria 96 

aumentar a carga burocrática geral do cargo de chefia. Disse ainda que essa responsabilidade 97 

já está automaticamente delegada à coordenadora de laboratório e que não há necessidade de 98 

que docentes do departamento que está emprestando o equipamento assinem tal formulário, 99 

devendo o formulário conter apenas a assinatura de quem está retirando o equipamento 100 

emprestado. Seguindo a discussão, foi proposto pelo professor Alexandre Celestino que o 101 

DEFIM proibisse os empréstimos de equipamentos do laboratório de ensino de física. Colocada 102 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
CAMPUS ALTO PARAOPEBA 

 

 

em votação, a proposta foi recusada pela assembleia, tendo recebido 2 votos a favor, 3 votos 103 

contra e 9 abstenções. Sem nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e 104 

cinqüenta e um minutos e para constar, eu, Nádia Bernardo Costa Cajina lavrei a presente ata 105 

que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 10 de julho de 106 

2017.  107 
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