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RELATÓRIO REUNIÃO 12/12/2016 – DIREÇÃO, CHEFES DE DEPARTAMENTOS E 

COORDENADORES DE CURSO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

Presentes:  
Prof. José Geraldo Ribeiro Júnior – Diretor Adjunto 
Prof. Diego Ferreira Carneiro – Coordenador Acadêmico de Curso 
Prof. José Eduardo Salgueiro - Chefe de Departamento de Formação Geral 
Prof. Sandro Aloísio Matilde - Chefe do Departamento de Mecânica e Computação 
Profª. Tatiana Barbosa de Azavedo - SubChefe do Dep. de Mecânica e Computação 
Prof. Marlon José Do Carmo - Chefe do Departamento de Eletroeletrônica 
Prof. Accacio Ferreira dos Santos Neto – Coordenador do Curso de Eletrotécnica 
Prof. Anderson Grandi Piers – Coordenador do Curso de Informática 
Prof. Carlos Wagner Moura e Silva – Coordenador de Mecânica 
Prof. Magno Ernany Barbosa – Coordenador de Eletromecânica 
Prof.ª Olga Moraes Toledo – Coord. do Curso Engenharia de Controle e Automação 
Vera Márcia Minelli – Coordenação Pedagógica  
Raphael Franzoni Barbosa – Coordenação Pedagógica 
Simara Gonçalves dos Santos Andrade – Secretária da Reunião 
 
Ausente: 
 

Pauta: 1) Informes: 1.1) Conselho de Classe Final. 2) Encargos didáticos 

2017. 3) Videoconferência com DEPT e DIRGRAD 

1) Informes: 1.1) Conselho de Classe Final: O coordenador do curso de 

eletrotécnica informou que os professores do curso planejaram a recuperação 

dentro do prazo estabelecido no calendário, então solicitaram que não seja 

antecipada a data do conselho final, acordada na reunião anterior. Após 

discussões ficou definido que o conselho final acontecerá no dia 20 de 

dezembro.   

 

2) Encargos didáticos 2017: O encargo didático dos departamentos foi 

apresentado e discutido durante a videoconferência. 

 

3) Videoconferência com DEPT e DIRGRAD:  

A videoconferência contou com a participação da Profª. Carla Simone 

Chamon, Diretora de Educação Profissional e Tecnológica e do Prof. Moacir 

Felizardo França Filho, Diretor de Graduação. A professora Carla solicitou aos 

departamentos a explanação da realidade atual e as necessidades para iniciar 

o ano letivo de 2017.  

  O chefe de departamento da formação geral apresentou as seguintes 

informações: o departamento não tem professor efetivo na área de Filosofia e 

Sociologia, e o contrato do professor temporário termina no meio do ano; o 

professor de geografia também é temporário e não tem professor efetivo na 
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área, mas já está encaminhado o processo de redistribuição do professor 

Robson; também estão encaminhados os processos de redistribuição da 

professora Patrícia para a disciplina de Português, direcionada na vaga da 

professora aposentada Maysa, e de remoção da professora Michele para a 

disciplina de Matemática, direcionada na vaga da professora Maria do Socorro. 

Para a disciplina de matemática, além do processo encaminhado, é preciso 

contratar mais um professor para atender a demanda no curso de Engenharia. 

Ficou definido que esta vaga será buscada para atender temporariamente a 

demanda das turmas extras de cálculo no primeiro semestre de 2017. A Carla 

Chamon levantou que provavelmente este professor será de 20 horas. 

O chefe de departamento de eletroeletrônica apresentou os encargos do 

departamento e solicitou a contratação de dois professores temporários, mais a 

vaga de um professor efetivo, na vaga do professor Israel, que foi exonerado a 

pedido. 

 O chefe de departamento de computação e mecânica apresentou a 

demanda de dois professores de Usinagem para o ano de 2018, pois os 

professores atuais são temporários, com contrato até 31 de dezembro de 2017. 

 A professora Carla falou que é preciso solicitar aos professores 

Henrique e Flávio vagas de professores efetivos, porque não existe mais a 

possibilidade de professor temporário. Eles sugeriram que a diretoria reúna os 

dados em uma planilha e apresentem as justificativas em um memorando, 

solicitando as vagas dos professores efetivos. Este documento deve constar as 

informações dos professores que já estão aguardando a solução de 

encaminhamento. A professora Carla informou que o encargo para os 

coordenadores e chefes de departamento deve ser de no mínimo 8h/aulas, e 

atualmente estão sendo considerado apenas 6 h/aulas.  

A enturmação de todas as turmas e a divisão das três turmas do 

primeiro ano em quatro, foi colocada em discussão. O chefe de departamento 

da formação geral e a coordenação pedagógica defenderam essa prática 

alegando a melhora no número de retenções e o resultado positivo no 

relacionamento entre os estudantes. A professora Carla explicou que a 

enturmação não é correta e é um fato preocupante, visto que entre outros 

fatores, aumenta os encargos dos professores. O chefe de departamento da 

formação geral explicou que a diferença de encargo será mínima devido a 

junção das turmas dos terceiros anos. A professora Carla informou que essa 

medida é emergencial e deve ser provisória. A coordenação pedagógica 

solicitou que ela aconteça em pelo menos três anos. 

Mais uma vez foi levantada a questão do número excessivo de diários 

devido às limitações do sistema de controle acadêmico. O chefe de 
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departamento da formação geral manteve o argumento de que o grupo fechou 

para essa enturmação, mesmo conhecidas as consequências no que se refere 

aos diários escolares. Segundo o chefe de departamento o grupo de 

professores “banca” o problema. 

 

 

Sem mais a ser relatado, a reunião foi encerrada. 

 

 
Leopoldina, 12 de dezembro de 2016. 

Simara Gonçalves dos Santos Andrade. 


