Solicitação de Redistribuição de Pontuação da Planilha de
atividades
Nelson Braga <nrfbraga@gmail.com>
seg 13/07/2020 19:42
Para: Diretoria

IF-UFRJ <diretoria@if.ufrj.br>; Diretora do Instituto de Física <diretora@if.ufrj.br>;

Solicito que seja apreciada pela Congregação uma mudança nos pontos atribuídos
em nossa planilha anual de atividades para o ítem:
" Membro de banca de seleção de pós-graduação"
para o programa de Pós em Física.
A adesão ao Exame Unificado de Física (EUF), a partir de 2019/2 mudou bastante
o trabalho que nosso programa precisa fazer no processo de seleção de alunos.
Situação anterior, só com o Unipos, antes do EUF:
Uma banca de 4 professores preparava questões para a prova do Unipos e participava de várias reuniões para montagem
da versão final da prova. Esta mesma comissão corrigia uma questão de todas as provas e depois analisava os pedidos de
revisão. Depois a mesma comissão entrevistava todos os candidatos e fazia seleção. Por este trabalho, cada participante de
banca recebia 5 pontos (por banca).
Situação atual, com o EUF: precisamos de dois trabalhos diferentes:
1) Uma banca de 4 pessoas apenas para entrevistar os candidatos e fazer a seleção., uma vez que a prova é feita, corrigida e
revisada por banca do EUF.
2) Um ou dois professores para participar de atividades de organização do EUF.
Como entramos no EUF em 2019/2, recebemos um período de "carência" inicial em que não
tivemos até o semestre anterior estes encargos, mas a partir de agora vamos precisar das atividades relacionadas à
montagem da Prova, elaboração do Edital etc. e outras tantas.
Em resumo: a banca que faz a seleção teve seu trabalho diminuído enquanto surgiu
um novo trabalho de peso.
Gostaria de propor a seguinte mudança:
Reduzir os atuais 5 pontos dos membros da banca para 2 pontos.
Criar uma nova pontuação para: representante da Pós graduação na organização do
EUF, cujas atividades vão variar um pouco de acordo com a demanda, rodízio entre
programas etc.
Pontuação: Até 10 pontos por edição do exame (ou seja semestre) eventualmente
repartidos entre dois docentes.
Balanço de Pontos: : trocaríamos a cada semestre 4X 5 = 20 pontos por
4X2 +10 = 18 pontos.
Estou à disposição para esclarecimentos.
saudações
Nelson Braga

