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CAMPUS ALTO PARAOPEBA

DEPTO. DAS ENGS. DE TELECOMUNICAÇÕES E  MECATRÔNICA 
– DETEM

AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE (16-12-2015)

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: ANTÔNIO EVANGELISTA

DE FREITAS, EDGAR CAMPOS FURTADO, MARCOS TOMIO KAKITANI E MÁRIO CUPERTINO

DA SILVA JÚNIOR. A reunião teve início às quatorze horas e dezoito minutos, com a seguinte pauta:

1) Critérios para divisão de encargos e recursos por área, no DETEM. O Prof. Marcos disse que

levou  a  proposta  da  TELEMÁTICA para  discutir  com  sua  área e  ainda  não  tem uma proposta

fechada em relação àquela proposta. O Prof. Edgar informou que a área da MECATRÔNICA ainda

não conseguiu fechar um consenso em relação à proposta apresentada pela TELEMÁTICA. O Prof.

Mário perguntou sobre a equalização de encargos, se as outras áreas pensaram a respeito. O Prof.

Marcos questionou como foi feito para se chegar aos cálculos apresentados, que foi explicado pelo

Prof. Mário. O Prof. Edgar disse que na somatória feita pela MECATRÔNICA há uma diferença nos

cálculos, colocando que a proposta anterior estava equilibrada e que sua área não conseguiu fechar

consenso no novo cenário apresentado pela área da TELEMÁTICA. O Prof. Antônio colocou que é

preciso fechar a questão de Estágio e TCC, para após isto refazer os cálculos. O Prof. Edgar pediu

para que a área de TELEMÁTICA refaça a proposta para que depois a comissão dê andamento aos

trabalhos.  O  Prof.  Marcos  informou  que  com  a  nova  proposta  apresentada  pela  área  da

TELEMÁTICA ocorreu o surgimento de novos pontos de conflito que afetam a sua área devido a

duas disciplinas e o Prof. Mário confirmou e informou que a área da TELECOM está com uma carga

horária maior. O Prof. Mário reforçou que sua área fez um cenário na proposta apresentada e o Prof.

Edgar colocou que houve muita mudança em relação aos alinhamentos feitos anteriormente. O Prof.

Mário disse que somente após a análise do cenário total  surgiram novas variáveis  e que foram

colocadas na proposta apresentada pela TELEMÁTICA. O Prof. Antônio colocou que podem ocorrer

erros e que há de se buscar as correções. O Prof. Marcos relembrou que a área da TELEMÁTICA

trouxe uma proposta que foi usada como base pela área da TELECOM. O Prof. Antônio reforçou a

necessidade de revisar todos os cálculos e que é um processo a ser seguido. O Prof. Edgar disse

que  o  melhor  encaminhamento  é  deixar  que  os  grupos  conversem  e  discutam  mais  sobre  as

propostas. O Prof. Edgar explicou para o Prof. Antônio que o que houve foi uma desconstrução

daquilo que já havia sido acordado. O Prof. Marcos questionou sobre a distribuição de carga horária

por professor e o Prof. Mário informou que tendo uma carga horária média por professor, equalizada

entre  as  três  áreas,  cada  área  deverá  fazer  seus  ajustes  para  que  não  ocorra  carga  horária

discrepantes entre professores da mesma área. O Prof. Edgar e o Prof. Marcos reforçaram que não

há um consenso e que não é possível fechar a proposta final. As áreas propuseram o envio de um
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memorando para a PROEN, solicitando uma prorrogação do prazo por mais quarenta e cinco dias, a

partir do início do início do semestre letivo de 2016, para a continuidade dos trabalhos. O Prof. Mário

sugeriu a inclusão de mais um representante de cada área na comissão e o Prof. Edgar entendeu

que pode ficar  mais difícil  com mais membros e o Prof.  Mário acabou entendendo que não há

necessidade, mas mesmo assim o Prof. Edgar disse que vai levar esta questão para sua área. Uma

nova reunião vai ser agendada quando do retorno do semestre letivo. Nada mais 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,

16 de dezembro de 2015 (16/12/2015).

ANTÔNIO EVANGELISTA DE FREITAS

EDGAR CAMPOS FURTADO

GUILHERME GOMES DA SILVA Congresso

HEBER TORMENTINO DE SOUSA Ausente

MARCOS TOMIO KAKITANI

MÁRIO CUPERTINO DA SILVA JÚNIOR
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