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Documento elaborado a partir da 8° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS 1 

– DENG - CMA 2 

Conforme a 8° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS – DENG - CMA realizada 3 

no dia 05 de agosto de 2020, cujo ponto de pauta foi: 2. Apreciação de decisão da PROGEPE sobre a 4 

contratação de substituto vinculado ao afastamento de docente do departamento. Viemos através deste 5 

documento, respeitosamente, solicitar providências com relação aos pedidos de afastamento desta 6 

unidade acadêmica, com substitutos para processo de qualificação. 7 

No tocante ao tema, surge a preocupação devido a orientação fornecida pela PROGEPE com relação ao 8 

pedido de afastamento por substituto da docente efetiva MARIANNA CRUZ CAMPOS PONTAROLO, na qual 9 

foi recomendado a distribuição dos seus respectivos créditos de componentes curriculares com os demais 10 

pares, para o afastamento ocorrer por pares. Sob a justificativa de restrições orçamentárias e do Ofício 11 

Circular n° 08/2020/GAB/SPO/SPO-MEC.  12 

Entretanto, um conjunto de questionamentos ainda permanecem por serem esclarecidos, haja visto que 13 

são essenciais para o planejamento das atividades acadêmicas (Ensino, Pesquisa e Extensão) do Curso de 14 

Engenharia de Produção – Campus Angicos e do Departamento de Engenharias – DENG no qual a docente 15 

está lotada. 16 

Até o presente momento, a docente se encontra na primeira colocação do ranking do PQD 2020, 17 

assegurada pelos seus direitos para qualificação doutoral, de acordo com a antiga RESOLUÇÃO 18 

CONSUNI/UFERSA Nº009/2013, de 08 de novembro de 2013 e pela atual RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA 19 

Nº 003/2018, de 25 de junho de 2018. Todo docente afastado também tem o seu direito regulamentado 20 

no Art.  96-A, da Lei nº 8.112/1990, que concede ao servidor público federal o afastamento com ou sem 21 

remuneração para qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu, assim como considera o 22 

Art. 30, inciso 3º, da Lei nº 12.772/2012. 23 

Deste modo, o conjunto de questionamentos seguir, alinhados na transparência do Serviço Público 24 

Federal, prevista pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e com certeza são relevantes não só para 25 

o trabalho da Coordenação, mas para toda a instituição. 26 

a) Dado o Memorando encaminhado pela PROGEPE, a docente deve aguardar pela liberação de recursos 27 

ou o fim das restrições orçamentárias para poder ter direito ao afastamento com substituto? 28 

b) Diante desta situação, o processo fica suspenso na PROGEPE, e mediante recursos, continuará o 29 

trâmite partindo da PROGEPE? Ou deve reiniciar pelo Departamento, seguir para o Centro e assim 30 

sucessivamente? 31 

c) Caso a docente se afaste por pares, ela terá que participar de um novo PQD para afastamento com 32 

substituto? 33 

d) Pode-se definir no processo que o afastamento se dará com substituto, entretanto ENQUANTO não 34 

houver liberação de recursos ou o fim das restrições orçamentárias, o mesmo se dará por pares? 35 

Assegurando que o processo não se dará por pares por todo o período solicitado? 36 

e) Estas condições são válidas apenas para os docentes que pretendem se afastar ou podem impactar 37 

também nos docentes que renovarão seus respectivos afastamentos? 38 

f) Em relação ao Ofício Circular n° 08/2020/GAB/SPO/SPO-MEC e considerando também o parecer n° 39 

00053/2020/GAB/PF-UFERSA/PGF/AGU ainda nos restam dúvidas sobre o aumento das despesas. 40 
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Visto que até o mês de maio/2020 o docente Thyago Borges estava afastado para qualificação doutoral 41 

e o seu retorno implicou na possibilidade afastamento da docente Marianna Pontarolo, estando de 42 

acordo com o § 2° do Art. 9° RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 003/2018, de 25 de junho de 2018. 43 

Então, por que foi considerado como aumento dos gastos?  44 

g) É sabido que o Campus Angicos conta com 13 (treze) vagas de substituto destinadas aos afastamentos 45 

para qualificação, e estão em uso 11 vagas, restando 1 (uma) vaga, anteriormente ocupada pelo 46 

docente Thyago Borges, e mais 1 (uma) vaga exclusiva para afastamento para pós-doutorado. No 47 

orçamento não está previsto os referidos pagamentos para estas vagas? 48 

h) Como a docente se encontra em primeiro lugar no ranking e todas as condições tratadas no PQD 2020 49 

estão sendo seguidas, assim como na resolução, surge mais um questionamento:  Se a docente não 50 

será contemplada com o substituto, isso implica que nenhum outro docente da UFERSA será, visto que 51 

se o recurso não existe, não existe na instituição, correto? E isso implica que o PQD deveria ser 52 

suspenso então para afastamentos com substituto? 53 

i) De forma resumida, o que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito para que a 54 

docente Marianna Cruz Campos Pontarolo obtenha seu afastamento com direito a substituto? Visto 55 

que o processo está seguindo os trâmites orientados pela UFERSA, PROGEPE e PROPPG. 56 

Na esperança de que nossas respostas possam ser atendidas, devido a relevância no que tange as 57 

atividades acadêmicas tanto no DENG, como no CMA, encaminha-se este documento para Apreciação e 58 

Deliberação pelo Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que possa chegar as instâncias 59 

superiores da referida instituição. 60 


