
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 1 

DEPARTAMENTAL DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 2 

Às dez horas do dia 18 de dezembro de 2017, na sala 313 do campus 3 

I, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - 4 

CEFET-MG, realizou-se a 3a Reunião Ordinária da Assembleia 5 

Departamental do Departamento de Matemática – DM – sob a 6 

presidência da Professora Érica Marlúcia Leite Pagani, contando com 7 

a presença dos servidores: Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães, 8 

Camila Ferreira de Souza, Charles Souza do Amaral, Christiano 9 

Otávio de Rezende Sena, Clístenes Lopes da Cunha, Éden Santana 10 

Campos Amorim, Fausto de Camargo Junior, Fernanda Aparecida 11 

Ferreira, Giancarlo Queiroz Pellegrino, Gilmer Jacinto Peres, Gisele 12 

Teixeira Dias Costa Pinto, Grace Ribeiro da Silva, Izabela Marques 13 

de Oliveira, Jane Lage Bretas, Jeanne Carmo Amaral Dias, José 14 

Aluízio Viana Filho, José Geraldo de Araújo Pereira, José Geraldo 15 

Peixoto de Faria, José Luiz Acebal Fernandes, Luciano Coutinho 16 

dos Santos, Luís                    , Marcela Richele Ferreira, Maria 17 

Beatriz Guimarães Barbosa, Regina Márcia Faber Araújo, Ricardo 18 

Saldanha de Morais, Sandra Mara Alves Jorge, Tatiana Leal Barros, 19 

Valéria Guimarães Moreira e Yara Patrícia de Queiroz Guimarães. O 20 

professor Carlos Magno Martins Cosme justificou sua ausência. Os 21 

professores André Ferreira e Pereira e Jônathas Douglas Santos de 22 

Oliveira estão afastados para qualificação. O professor Rodrigo 23 

Tomás Nogueira Cardoso está em licença médica. Após a verificação 24 

do quorum, a presidente da Assembleia colocou em votação a 25 

seguinte proposta de pauta, aprovada por unanimidade: 1 – 26 

Solicitação ao Departamento de Física (DF) de permanência dos 27 

professores do DM nas dependências do DF até o final das obras; 2 – 28 

Limite de aulas no DM; 3 – Comissão para avaliação de progressão de 29 

estágio probatório; 4 – Turmas sem aula; 5 – Professores 30 

substitutos; 6 – Preenchimento de vaga de professor efetivo.   31 

Passou-se aos itens da pauta. 1 – Solicitação ao Departamento de 32 

Física (DF) de permanência dos professores do DM nas 33 

dependências do DF até o final das obras: a professora Tatiana 34 

informou que conversou com o professor Cláudio Siqueira, chefe do 35 

DF, sobre a permanência dos professores do DM que atuam na 36 

graduação e têm gabinete no antigo Departamento de Física e 37 

Matemática (DFM), até final das obras do DM.  A assembleia foi 38 

consultada sobre se este pedido deveria ser formalizado perante o 39 

DF, mas os professores entenderam que não havia necessidade. Foi 40 

sugerido que a secretaria do DF receba os documentos do DM que 41 

forem para o campus II, enquanto o DM não tiver seu espaço neste 42 

campus. Observou-se que os requerimentos de dispensa de disciplina 43 

endereçados pelos alunos da graduação ao antigo DFM terão que ser 44 

separados e enviados para os departamentos de Matemática (DM) e 45 

de Física (DF), de acordo com a disciplina cuja dispensa foi solicitada.  46 

2 – Limite de aulas no DM: A professora Érica informou que, tendo 47 

em vista a distribuição de aulas para o ano de 2018 e a possível falta 48 



de professor, é importante que o DM defina a carga horária média 49 

anual para os professores. Disse ainda que, atualmente, a média do 50 

número de aulas semanais dos professores que atuam na graduação 51 

é 13ha, levando-se em conta que os docentes que atuam na pós-52 

graduação têm média reduzida a 10ha semanais, tendo em vista a 53 

Resolução CD 58/17. Após ponderar sobre o assunto em debate, 54 

algumas considerações foram apresentadas na assembleia como as 55 

que seguem: cada professor deve avaliar se conseguirá atingir o 56 

mínimo de 1440 pontos estabelecidos pela Resolução CEPE – 57 

16/2011; ministrar 14ha ou 16ha semanais limita o trabalho do 58 

professor em atividades de pesquisa e extensão; é importante que o 59 

regimento do DM trate da distribuição de vagas de efetivos, do 60 

número de aulas e da média de carga horária anual dos professores; 61 

deve-se observar que um determinado professor pode ter uma média 62 

de 10ha semanais, mas atingir 5000 pontos na planilha de encargos 63 

acadêmicos e, ainda, deve-se levar sempre em conta as 64 

especificidades do núcleo de graduação e ensino médio para efeito de 65 

distribuição de encargos didáticos. Concluindo a discussão o professor 66 

Luís apresentou a proposta de carga horária média anual de 67 

13ha/semana, para todos os docentes do DM. O professor José 68 

Geraldo Peixoto de Faria sugeriu carga horária média anual de 69 

12ha/semana, para todos os docentes do DM. Após ampla discussão, 70 

foram encaminhadas para votação as duas propostas: a proposta de 71 

média anual de 13ha/semana obteve 15 votos, a proposta  72 

12ha/semana, obteve 10 votos, e foram registradas 3 abstenções. 73 

Assim, a Assembleia aprovou que a carga horária média anual é de 74 

13ha/semana, para todos os docentes do DM. 3 – Comissão para 75 

avaliação de progressão de estágio probatório: Foi decidido que, 76 

para os processos iniciados antes de fevereiro de 2018, será formada 77 

uma comissão temporária e as discussões serão retomadas em 78 

fevereiro. 4 – Turmas sem aula: A professora Érica relatou que 79 

existe a possibilidade de que não recebamos vagas para professores 80 

substitutos das professoras Fernanda e Jane, que entrarão em licença 81 

maternidade no início do ano letivo de 2018. Diante disto, a 82 

professora Érica consultou a Assembleia sobre como devemos 83 

proceder com relação às turmas que ficarão sem aula em função das 84 

licenças. Na graduação, há 10 ha sem professor, além de não 85 

estarem sendo oferecidas turmas extras de Cálculo I e GAAV. No 86 

ensino médio, serão 14ha sem professor. O professor Ricardo pediu 87 

que se registrasse em ata que ele pode assumir mais uma turma na 88 

graduação, ficando com até 18ha. Foi relatado que no ano de 2017 a 89 

graduação não recebeu a vaga do professor substituto da professora 90 

Sandra, em licença maternidade, e que em razão disto vários 91 

professores começaram e finalizaram o semestre com 18ha. No 92 

ensino médio ocorreu algo similar. Em função de aposentadorias 93 

ocorridas no 1º semestre de 2107, a fim de evitar que as turmas 94 

ficassem sem aulas, solicitou-se a colaboração dos professores da 95 

coordenação de Matemática no sentido de que estes  ministrassem 96 



tais aulas até que chegasse um professor substituto. A contratação 97 

do professor substituto tardou bem mais do que o esperado e, em 98 

virtude disso, os professores da Coordenação de Matemática 99 

decidiram, em assembleia, não mais ministrar essas aulas. Diante do 100 

exposto, foi apresentada a proposta de as turmas que foram 101 

destinadas às professoras Fernanda e Jane fiquem sem aula até 102 

chegada dos respectivos professores substitutos. Colocada em 103 

votação, esta proposta foi aprovada. Por consenso, foi retirado de 104 

pauta o item 5 – Professores substitutos, devido à falta de tempo 105 

suficiente para a promoção da discussão na reunião e à urgência de 106 

deliberação do próximo item. 6 – Preenchimento de vaga de 107 

professor efetivo: A professora Érica informou que esta assembleia 108 

foi convocada com urgência, porque o DM recebeu uma vaga para 109 

professor efetivo e teríamos que definir rapidamente como se daria o 110 

preenchimento de tal vaga, podendo ser por concurso ou 111 

redistribuição. A professora Érica disse que, se for por concurso, 112 

teremos que fazer o edital. A professora Tatiana relatou que, no dia 113 

14 de dezembro, a chefia do DM foi convidada para uma reunião com 114 

o professor Henrique Elias Borges, chefe de Gabinete do CEFET-MG. 115 

Disse que nesta reunião o professor Henrique informou que teríamos 116 

uma vaga de professor efetivo, tendo em vista o PROFMAT, e nos 117 

perguntou como se daria o preenchimento de tal vaga, se por 118 

concurso ou redistribuição.  A chefia do DM disse ao professor 119 

Henrique que consultaria a Assembleia para definir a forma de 120 

preenchimento. Segundo a professora Tatiana, o professor Henrique 121 

elencou as vantagens da redistribuição, já que 2018 será ano 122 

eleitoral e se houver recurso, o concurso pode demorar a ser feito, 123 

com risco de o professor ser contratado somente em 2019. Segundo 124 

a professora Tatiana, o professor Henrique tinha conhecimento de 125 

uma lista de quatro professores selecionados pela Coordenação de 126 

Área de Matemática para redistribuição, afirmando que só poderiam 127 

ser aproveitados os dois primeiros da lista de redistribuição, por se 128 

tratar de professores com doutorado. A professora Tatiana relatou 129 

que, após esta reunião com o professor Henrique, teve a 130 

oportunidade de conversar com professores que atuam no ensino 131 

médio e na graduação, relatando seu entendimento de que o novo 132 

professor do DM atuaria tanto no ensino médio como na graduação. 133 

Disse ainda que tem a intenção de atuar no ensino médio.  Destacou 134 

ainda que alguns professores com quem conversou não tinham o esse 135 

mesmo entendimento. Uma vez que não há um consenso a respeito 136 

da atuação de professores nos dois níveis, a professora Tatiana 137 

defendeu que deveríamos deixar este novo passo para ser dado num 138 

próximo momento, quando da elaboração do regimento do DM. Até 139 

lá, poderíamos continuar atuando exclusivamente no ensino técnico 140 

de nível médio ou na graduação, sem prejuízo de atuação na pós-141 

graduação.  A professora Tatiana sugeriu, tendo em vista as três 142 

aposentadorias que ocorreram em 2017 na Coordenação de Área de 143 

Matemática, que esta primeira vaga de professor efetivo que o DM 144 



recebeu seja destinada ao Ensino Técnico de Nível Médio. Lembrou-se 145 

que, se os novos professores atuassem nos dois níveis, eles 146 

poderiam, após se tornarem maioria, definir que todos os professores 147 

teriam que atuar nos dois níveis, em contradição com as regras 148 

iniciais de criação do DM, que definem que o professor pode optar 149 

pelo nível de ensino em que deseja atuar. O professor José Luiz 150 

sugeriu que votemos a proposta de que essa primeira vaga de 151 

professor efetivo seja para atuação no núcleo de Ensino Médio. 152 

Colocada em votação, esta proposta foi aprovada por ampla maioria, 153 

registrando-se duas abstenções. O professor José Luiz sugeriu que a 154 

segunda vaga de efetivo que o DM venha a receber seja destinada 155 

para a graduação. Colocada em votação, esta proposta foi aprovada 156 

por unanimidade. Foi aprovado que, caso o DM receba uma segunda 157 

vaga, será definida em nova assembleia a forma de preenchimento 158 

da mesma. O professor Luís Alberto informou que a aula inaugural do 159 

PROFMAT será no dia 23 de fevereiro de 2018. Sem mais tempo hábil 160 

para tratar de outros assuntos, a presidente encerrou a reunião às 161 

doze horas e vinte minutos. Eu, Tatiana Leal Barros, lavrei a presente 162 

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 163 

presentes. Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2018. 164 

Prof. Dr. Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães 165 

Profª Drª Camila Ferreira de Souza 166 

Prof. MsC. Charles Souza do Amaral 167 

Prof. MsC. Christiano Otávio de Rezende Sena 168 
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