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CAMPUS ALTO PARAOPEBA

DEPTO. DAS ENGS. DE TELECOMUNICAÇÕES E  MECATRÔNICA 
– DETEM

AOS  TRÊS  DIAS  DO  MÊS  DE  MARÇO  DO ANO DE  DOIS  MIL E  DEZESSEIS  (03-03-2016)

REUNIRAM-SE NA SALA 206 BLOCO 1 DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, NA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI,  PARA A REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS TRÊS

ÁREAS DO DEPARTAMENTO DAS ENGENHARIAS DE TELECOMUNICAÇÕES E MECATRÔNICA

(DETEM),  OS  DOCENTES:  EDGAR  CAMPOS  FURTADO,  GUILHERME  GOMES  DA  SILVA,

MARCOS TOMIO KAKITANI E JOÃO PEDRO HALLACK SANSÃO. A reunião teve início às quatorze

horas, com a seguinte pauta: 1) Redistribuição dos Encargos Didáticos. O Prof. Guilherme iniciou

a reunião informando sobre a necessidade de tratar dos encargos da Profª Cássia, que está de

atestado médico de trinta dias  e dos encargos do Armando que saiu no dia 29/02/016.  O Prof.

Guilherme propôs que, como a área de Telecomunicações está com uma professora substituta com

um número menor de encargos, o ideal é que ela assumisse os encargos da área da mecatrônica.

Quanto aos encargos do Armando, o Prof. João Pedro disse que a área aprovou a contratação do

segundo colocado aprovado no concurso CPD 001/2013 e vai encaminhar a ata da área com esta

decisão. O Prof. Guilherme questionou sobre quem vai assumir os encargos até a posse do novo

professor e o João Pedro informou que a área vai decidir. O Prof. Guilherme disse que vai pedir a

mantença da vaga no CONSU e que até lá deve haver algum professor para os encargos, o Prof.

João  Pedro  informou  que  a  área  de  Telemática  irá  assumir  os  encargos  do  Prof.  Armando  e

informará à chefia a nova alocação tão logo a área se reúna. O Prof. Marcos Tomio disse que sua

área se reuniu e que tem a visão de que deve ficar clara a divisão das áreas e que a questão da

colaboração destas com relação aos encargos deve ser definida após reuniões da área.  Nesse

cenário, a área interessada deve solicitar às outras áreas o apoio na divisão dos encargos. O Prof.

Guilherme reforçou que um substituto que está em uma área e que tenha condições poderá ajudar

outra área, caso a área solicitada entenda que possa ajudar. O Prof. Guilherme colocou que no caso

da Cássia não há como contratar substituto, devido ao prazo e a possibilidade de novos atestados.

O Prof. Guilherme disse que é necessário discutir sobre a distribuição dos professores substitutos

nas áreas, mas a questão é resolver a situação do momento, e que a Stefânia ou outro professor da

área poderia, com a concordância da área de Telecomunicações, assumir os encargos de Sistemas

Digitais, da Cássia. O Prof. Edgar disse que sobre esta questão a área pode negar, não é uma

obrigação, e o Prof. João Pedro disse que vai levar a possibilidade deste tipo de solicitação para

consideração de sua área. O Prof. Marcos Tomio disse que a Profª Stefânia foi contratada com o

objetivo de substituir a Profa. Ana Cláudia e que o pedido atual deveria ter ido diretamente para a

área, para ser posteriormente discutido na mesma. O Prof. João Pedro perguntou sobre os outros

professores da área de Mecatrônica e o Prof. Edgar e Prof. Guilherme falaram sobre os encargos da

área e o Prof. Guilherme reforçou que a ajuda das outras áreas é muito bem vinda e que aguarda a

decisão  da  área  de  Telecomunicações  sobre  a  questão  dos  encargos  da  Cássia.  Nada  mais

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

INSTITUIDA PELA LEI Nº. 10.425 DE 19/04/2002 – D.O.U DE 22/04/2002

CAMPUS ALTO PARAOPEBA

DEPTO. DAS ENGS. DE TELECOMUNICAÇÕES E  MECATRÔNICA 
– DETEM

havendo a tratar,  a reunião foi encerrada às quatorze horas e cinqüenta e sete minutos e, para

constar, eu, Marcelo Luis Alves, secretário do Departamento das Engenharias de Telecomunicações

e Mecatrônica (DETEM), lavrei a presente ata que, se lida e aprovada, será por todos os presentes

assinada. Ouro Branco, 03 de março de 2016 (03/03/2016).

EDGAR CAMPOS FURTADO

GUILHERME GOMES DA SILVA

JOÃO PEDRO HALLACK SANSÃO

MARCOS TOMIO KAKITANI
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