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ATA  DA  QUADRAGÉSIMA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  DEPARTAMENTO  DE  FÍSICA  E
MATEMÁTICA DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL
REI
Aos oito dias do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e oito minutos, na sala
201 do bloco 1, do campus Alto Paraopeba, iniciou-se a quadragésima 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, Ben Dêivide de Oliveira Batista, Claudiney
Nunes de Lima, Denis Gouvêa Ladeira, Érico Goulart Oliveira Costa, Gilcélia Regiane de Souza,  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, e Telde
Natel  Custódio.  Ausentes  com  justificativa:  Amanda  Gonçalves  Saraiva  Ottoni,  Ana  Cristina  Moreira
Machado Zadra Armond (afastamento integral para pós doc), Bárbara Lopes Amaral (afastamento integral
para  pós  doc),  Humberto  Cesar  Fernandes  Lemos,   Sidiney  Geraldo  Alves  e  Telles  Timóteo da  Silva
(afastamento integral para pós doc). Todas as justificativas de ausência foram aprovadas por unanimidade
pela assembleia. A Profª. Mariana iniciou a reunião de item de pauta único:  Proposta de Alteração da
Distribuição de Encargos Didáticos.   A professora Mariana passou a palavra para o professor Adélcio,
responsável por apresentar uma proposta de alteração da resolução n.o 01 de 06/02/2013 do DEFIM. O
professor  Adélcio  ponderou  inicialmente  que  devemos  pensar  em elencar  algumas  normas/resoluções
internas do DEFIM para serem alteradas somente com a aprovação de, no mínimo, 2/3 dos membros do
DEFIM e não somente com maioria simples presente à assembleia. Tal ponto será levantado na atualização
do Regimento  Interno  do  DEFIM que está  prevista  para acontecer  na  assembleia  ordinária  de  março,
marcada para 21/03/2018. O professor Adélcio apresentou alguns dados sobre a pontuação da tabela atual
e constatou que a mesma prioriza as atividades de ensino. Além disso, lembrou que a antiga resolução foi
feita há mais de 5 anos atrás e que hoje temos outras variáveis importantes que devem ser consideradas
nesta resolução. A proposta da comissão apresenta uma mudança na pontuação atual, priorizando mais a
pesquisa e a pós graduação. A professora Mariana ponderou que seria importante também discutirmos
juntos, por área, a maneira de como os horários dos professores serão montados (prof1, prof2, etc), pois
isso  está  totalmente  ligado  à  distribuição  dos  encargos  didáticos.  A  professora  Kelly  ponderou  a
necessidade de se saber inicialmente a disponibilidade dos professores do DEFIM em lecionarem nas três
áreas (estatística, física e matemática) e sugeriu que a nova proposta contemplasse igualmente o tripé
pesquisa, ensino e extensão. Sugeriu ainda que se utilizasse a tabela  usada na atual resolução N.o 32 de
30/11/2015/CONSU para progressão docente como critérios de  pontuação. O professor Marcelo Veloso
sugeriu a criação de 2 tabelas: uma para a Física e outra para a Matemática e Estatística. Já a professora
Kelly sugeriu uma tabela única para as três áreas. O professor Celestino acha que cada professor deve
continuar lecionando na sua área do concurso e que, no caso da área de Estatística, os professores da
área  podem  indicar  com  quais  disciplinas  eles   irão  contribuir  no  próximo  semestre.  Após  algumas
discussões, a assembleia aprovou por unanimidade o Artigo 10 e Artigo 20  da nova resolução de critérios
para  distribuição  dos  encargos  didáticos  do  DEFIM,  a  saber:  Art.  1o Os  encargos  didáticos  de
responsabilidade do Departamento de Física e Matemática (DEFIM) serão escolhidos por seus docentes
efetivos, em reunião da Assembleia Departamental, em ordem determinada pelas Tabelas de Prioridade de
Escolha,  baseada  nesta  Resolução.  Art.  2o O  chefe  do  departamento  ao  receber  as  solicitações  de
encargos didáticos das coordenações de curso, deverá aprovar em assembleia departamental quais desses
encargos serão atendidos. § 1o No caso das unidades curriculares de cursos de pós-graduação deverá ser
aprovado  também quais  docentes  irão  ministrar  cada  unidade  curricular  levando  em consideração  as
sugestões de professores enviadas pelas respectivas coordenações. O professor Marcelo Veloso solicitou
que o professor da disciplina de verão do PROFMAT seja decidido até julho do ano anterior ao curso de
verão, para que o professor possa se programar com relação às suas férias. A assembleia acatou essa
sugestão.  Após  mais  algumas  discussões,  ficou  decidido  que  os  próximos  artigos  da  resolução  serão
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referentes  à  existência  de  uma  comissão,  com  pelo  menos  1  representante  de  cada  área,  definida
semestralmente em assembleia,  que ficará responsável  pela condução do processo de distribuição de
todos os encargos didáticos já aprovados pelo DEFIM tanto de graduação quanto de pós graduação. As
regras para essa distribuição e como ela será feita serão discutidas posteriormente. Sem nada mais a tratar,
a reunião foi encerrada às dezoito horas e cinquenta minutos e para constar, eu, Nádia Bernardo Costa
Cajina lavrei a presente ata que, após ser aprovada, deverá ser assinada pelos presentes. Ouro Branco, 08
de março de 2018.
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