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FÍSICA E MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE

SÃO  JOÃO  DEL  REI

Aos quatorze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala 201 do

bloco 1, do  campus Alto Paraopeba, iniciou-se a quadragésima quinta reunião extraordinária 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,  Bárbara

Lopes Amaral,  Ben Dêivide  de  Oliveira  Batista,  Denis  Gouvêa Ladeira,  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. Ausentes com justificativa: Ana

Cristina Moreira Machado Zadra Armond e Telles Timóteo da Silva (afastamento integral para pós

doc), Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni (acompanhamento dos filhos), Humberto Cesar Fernandes

Lemos (acompanhamento da filha),  Rosângela de Paiva (reunião de trabalho),  Sidiney Geraldo

Alves (acompanhamento dos filhos),  Érico Goulart  Oliveira Costa (reunião de trabalho),  Gilcélia

Regiane de Souza (licença maternidade). Ausentes sem justificativa: Claudiney Nunes de Lima e

Telde Natel Custódio. Todas as justificativas de ausência foram aprovadas por unanimidade pela

assembleia.  A  Profª.  Mariana  iniciou  a  reunião  de  item  de  pauta  único:  Continuidade  das

discussões  sobre  a  proposta  de  alteração  da  resolução  de  distribuição  de  encargos

didáticos do DEFIM.  A professora Mariana fez a leitura de todos os artigos já aprovados até o

presente momento. Após algumas discussões ficou definido que o qualis dos artigos considerados

na classificação já aprovada anteriormente dos professores nas atividades de pesquisa,  será o

maior qualis vigentes nas áreas de Física, Matemática/Probabilidade e Estatística e Interdisciplinar.

Além disso, definiu-se que o termo “no último ano” já aprovado nos níveis N2 e N3 das atividades

de pesquisa, refere-se ao período desde a data da aprovação da penúltima distribuição de encargos

didáticos do DEFIM. Em seguida, ficou definido que com relação às atividades de extensão, os

professores serão classificados nos seguintes níveis:  Nível 1: Coordenador de, pelo menos um,

projeto ou programa de extensão aprovado em edital externo à UFSJ ou que seja financiado por

instituições  públicas  ou  privadas  externas  à  UFSJ.  Nível  2: Coordenador  de,  pelo  menos  um,

projeto ou programa de extensão aprovado internamente na UFSJ.  Nível 3: docente que não se

enquadra em nenhum dos níveis anteriores. Após definido os itens que serão pontuados na tabela,

iniciou-se uma discussão sobre a forma de distribuição dos encargos didáticos a partir do ranking

dos  professores.  Foram apresentadas  duas  propostas:  Proposta  1: a  comissão de horário  do

DEFIM propõe uma distribuição de disciplinas para professores não identificados (prof 1, prof 2, etc)

baseada no conhecimento do horário dos cinco cursos de graduação do CAP e, a partir  dessa

distribuição  e  do  ranking dos  professores,  cada  professor  vai  escolhendo  seu  horário.  Essa

proposta  é  semelhante  ao  processo que temos  feito  nos  semestres  anteriores.  Proposta  2:  a

comissão de  horário  do  DEFIM propõe uma distribuição apenas  de  horas/aula  semanais  para
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professores não identificados (prof 1, prof 2, etc) com base na carga horária total do DEFIM para

aquele semestre e, a partir do ranking dos professores, cada professor escolhe sua carga horária

do próximo semestre,  juntamente com a(s)  disciplina(s) e o(s)  curso(s) em que deseja lecionar

dentro dessa carga horária, independente do horário dessas disciplinas. Em qualquer uma das duas

propostas, temos que decidir posteriormente como será feita essa distribuição de carga horária por

professor. As duas propostas foram colocadas em votação e o resultado foi: 01 (um) professor foi a

favor  da  proposta  1,  11  (onze)  professores  foram  a  favor  da  proposta  2  e  houve  01  (uma)

abstenção. Por causa do horário a reunião foi encerrada às doze horas e para constar, eu, Nádia

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

presentes. Ouro Branco, 14 de agosto de 2018.
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