Cara prof. Belita Koiler,
Eu tenho lecionado além da minha carga em didatons há muito
tempo. Especificamente, nos últimos 5 anos lecionei 13 cursos
de um didaton quando a minha carga didática era de 8,5
didatons. Só nos últimos dois anos lecionei 8 cursos quando
minha carga era de 4 cursos. Aqui a lista das disciplinas:
Graduação
Eletromagnetismo II (2020/2)
História da Física (2020/2)
História da Física (2020/1) Mecânica da Partícula (2019/2)
História da Física (2017/1)
Métodos Matemáticos II (2017/1)
História da Física (2016/2) História da Física (2016/1)
Pós-Graduação
Física de partículas (2020/2)
Eletrodinâmica clássica
(2019/2)
Eletrodinâmica clássica
(2019/1)
Estatística I (2019/1) Física de Astropartículas e
Cosmologia (2016/1)
Recentemente fui solicitado a me candidatar para a presidência
da ADUFRJ por um grupo de colegas. Embora nem sempre as
atividades sindicais sejam vistas favoravelmente na carreira de
um professor e pesquisador, eu considero que é muito importante
para a UFRJ que a ADUFRJ seja liderada por alguém que tenha
compromisso acadêmico e uma forte ligação com a universidade.
Creio que a maioria do Instituto concorda que houve uma
mudança fundamental nos rumos do nosso sindicato a partir de
2015, com a eleição de uma chapa comprometida com valores
acadêmicos e republicanos que perduram até o presente.
Ciente de que o semestre da eleição (que deve ocorrer em
Setembro) vai consumir muito do meu tempo, eu pedi para não
lecionar no próximo período, 2021/1, pois pretendo me
candidatar à presidência da ADUFRJ.
Conversei com
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coordenadores anteriores e pelo que eu saiba esse tipo de
arranjo sempre aconteceu no IF. Encaminhei o pedido para o
prof. Sergio Joras em 17 de Maio deste ano. Ressalto que em 20
de Fevereiro de 2020 eu escrevi ao prof. Jorás e pedi que o meu
excesso de didatons constasse da planilha como acontece com
vários outros colegas, mas isso não se efetivou.
Eu tendo a interpretar essa questão como uma falha de
comunicação e acho que poderia ser resolvida internamente na
diretoria de graduação.
No entanto, o prof. Sergio Jorás entende que este pedido deve
ser discutido na congregação.
Portanto solicito à direção do IF
que discuta o assunto na congregação assim que possível.
Cordialmente,

João Ramos Torres de Mello Neto
Professor titular - IF-UFRJ

Av. Athos da Silveira Ramos, 149 - Centro de Tecnologia - Bloco A
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - - Rio de Janeiro – RJ

