
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-
REI
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CAMPUS ALTO PARAOPEBA

DEPTO. DAS ENGS. DE TELECOMUNICAÇÕES E  MECATRÔNICA
– DETEM

AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE (04-12-2015)

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

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, PARA A QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA DEFINIÇÃO

DE  ENCARGOS  DIDÁTICOS  E  RECURSOS  DO  DEPARTAMENTO  DAS  ENGENHARIAS  DE

TELECOMUNICAÇÕES  E  MECATRÔNICA  (DETEM),  OS  DOCENTES:  EDGAR  CAMPOS

FURTADO, MARCOS TOMIO KAKITANI E MÁRIO CUPERTINO DA SILVA JÚNIOR. A reunião teve

início às treze horas e quarenta e cinco minutos, com a seguinte pauta: 1) Critérios para divisão de

encargos  e  recursos  por  área,  no  DETEM. O  Prof.  Mário  iniciou  a  reunião  informando  que

encaminhou a proposta de seu grupo antecipadamente e colocou que o grupo fez uma análise

criteriosa das três áreas e foi observada uma discrepância de carga horária média entre as áreas,

cujo cálculo  vai  em anexo a esta ata, e que haveria de ser modificada a proposta apresentada

anteriormente.  O  Prof.  Edgar  fez  alguns  comentários  sobre  as  médias  e  que  houve  vários

retrocessos na nova proposta do grupo da TELEMÁTICA. O Prof. Mário informou como seu grupo

fez a divisão dos encargos para chegar à tabela atual. O Prof. Mário continuou sua explicação, sobre

a divisão. O Prof. Marcos pediu esclarecimentos a respeito dos critérios utilizados pelo grupo da

TELEMÁTICA, uma vez que os critérios da última proposta para a atual foram diferentes, e o Prof.

Mário  colocou que a primeira proposta foi feita  num cenário  diferente,  e que a mudança foi  na

tentativa de encontrar uma justificativa plausível para a divisão, buscando uma equalização. O Prof.

Edgar colocou que a partir da proposta enviada ao CONSU, pelo grupo da TELEMÁTICA, é que o

grupo de MECATRÔNICA construiu sua proposta. O Prof. Edgar colocou que a nova proposta da

TELEMÁTICA representa um retrocesso daquilo  que já havia sendo discutido até o momento. O

Prof. Mário colocou que dentro da sua área houve mudanças e novos cálculos foram feitos gerando

uma nova proposta. O Prof. Marcos questionou que o grupo da TELEMÁTICA está gerando nova

proposta com relação à proposta já acordada anteriormente com o grupo da TELECOM. O Prof.

Edgar colocou que houve um novo alinhamento do grupo da TELEMÁTICA, e que esta análise já

deveria ter sido feita antes. O Prof. Marcos disse que, diante deste novo posicionamento, a última

proposta do grupo da TELEMÁTICA foi inconsistente.   O prof.  Mario  respondeu que apenas na

ultima  reunião  da  comissão,  que  o  grupo  de  MECATRÔNICA apresentou  sua  proposta.  Nesse

cenário, ocorreram mudanças ao que havia sido acordado previamente entre a área TELEMÁTICA e

a área TELECOM, o que gerou a necessidade de uma nova proposta. O Prof. Edgar refutou essa

justificativa e afirmou que proposta da Mecatrônica tinha poucos pontos de conflito entre as outras

áreas, e mantinha critérios previamente adotados na comissão. Salientou ainda que as mudanças

foram radicais,  em termos de critérios,  e que a proposta  apresentada  pelo  prof.  Mário  está em

desalinho com aquela apresentada ao CONSU pelo grupo de TELEMÁTICA. O Prof. Mário disse que
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as médias das três  áreas deveriam ter  sido  apresentadas  anteriormente  e que após  fazer  esta

análise o grupo percebeu discrepância e que a área de TELECOM estava com um número maior. O

Prof. Marcos solicitou maiores detalhes sobre a forma como a área de TELEMÁTICA está realizando

os cálculos das cargas horárias médias. O Prof. Edgar disse que o grupo da TELEMÁTICA está

apresentando  uma  proposta  para  todos  os  outros  grupos  e  não  uma  proposta  do  grupo  da

TELEMÁTICA. O Prof. Mário disse que seu grupo fez um cálculo que deve ser conferido por todas

as áreas, e que os outros grupos não devem entender  isto como algo impositivo pelo grupo da

TELEMÁTICA. O Prof. Edgar voltou a dizer que entende ter havido um retrocesso em relação às

propostas anteriores e que desta forma volta-se à estaca zero. O Prof. Mário não entende como

retrocesso e que, apesar das modificações houve uma equalização da carga horária para todos e

com esta nova proposta haverá um ajuste. O Prof. Edgar colocou que mudou muito em relação à

proposta anterior, o que foi, novamente, discordado pelo Prof. Mário. O Prof. Edgar disse que este

novo cálculo tem um impacto muito pequeno sobre o que já havia sido posto até o momento, o que

não foi concordado pelo Prof. Mário. O Prof. Mário reforçou que seus cálculos estão corretos e que

deseja que os outros grupos façam uma conferência em tais cálculos. O Prof. Marcos perguntou

qual  será  a nova  dinâmica de discussão,  uma vez  que a  negociação  anterior  foi  feita  de  uma

maneira diferente. O Prof. Mário disse que vai revisar sua proposta colocando apenas os pontos de

conflito, para encaminhamento ao Prof. Marcos. O Prof. Mário ressaltou que, por vários motivos,

esta divisão é bastante complicada. O Prof. Marcos perguntou por que não foram observadas estas

situações na primeira proposta, o Prof. Mário colocou que a primeira proposta foi feita de forma mais

simples, uma vez que não havia nenhuma proposta das áreas TELECOM e MECATRÔNICA, e que

este novo cenário não impactou tanto para nenhuma das áreas. O Prof. Edgar disse que o grupo da

TELEMÁTICA modificou o critério e apresentou uma nova proposta de forma que deverá levar para

seu grupo esta nova proposta, o que foi concordado pelo Prof. Mário. O prof. Marcos perguntou se

este é o critério definitivo a ser utilizado pela área da TELEMÁTICA e o Prof. Mário disse que sim e

que a ideia é equalizar. O Prof. Edgar disse que levará esta nova proposta apresentada pelo grupo

da TELEMÁTICA, com novos critérios, para ser avaliado pelo grupo da MECATRÔNICA. O Prof.

Mário sugeriu que as outras áreas analisem esta proposta apresentada para tentar chegar em um

acordo e se colocou à disposição para conversar antes da nova reunião. Vai anexa a esta ata a nova

proposta apresentada pela área da TELEMÁTICA. Após as discussões ficou definido que as áreas

irão analisar esta nova proposta. Uma nova reunião foi agendada para o dia 11/12/2015, sexta-feira,

às 13:30. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e dois minutos e,

para  constar,  eu,  Marcelo  Luis  Alves,  secretário  do  Departamento  das  Engenharias  de
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Telecomunicações e Mecatrônica (DETEM), lavrei a presente ata que, se lida e aprovada, será por

todos os presentes assinada. Ouro Branco, 04 de dezembro de 2015 (04/12/2015).

ANTÔNIO EVANGELISTA DE FREITAS Ausente

EDGAR CAMPOS FURTADO

GUILHERME GOMES DA SILVA Ausência Justificada

HEBER TORMENTINO DE SOUSA Ausente

MARCOS TOMIO KAKITANI

MÁRIO CUPERTINO DA SILVA JÚNIOR
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