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Solicitação de Afastamento - Recurso   

Prezados membros desta Câmara Departamental, 

Em reunião de Câmara realizada no dia 16 de outubro de 2015 enviei, para apreciação dos 

membros participantes, minha solicitação de afastamento para qualificação referente à 

realização de um curso de mestrado no Limerick Institute of Technology, da Irlanda. Na 

ocasião, a solicitação foi negada principalmente por conta da não abertura de concursos 

públicos no ano de 2016, o que dificultaria uma reposição de funcionário ao serviço da Rede 

de Dados do Departamento, e por não ter se mostrado clara a pertinência da qualificação 

pretendida para os interesses do Departamento. Por conta de fatos novos relacionados a esta 

situação, escrevo portanto esta nova solicitação, requerendo a reconsideração da decisão 

desta Câmara Departamental, embasado nas considerações a seguir.  

1. Da reposição de funcionário ao serviço de Rede de Dados: 

Diante da resposta negativa da Câmara Departamental à minha solicitação, fui em busca de 

possibilidades para contornar os impedimentos apresentados. Através de pesquisa no site da 

UFMG pude constatar que há dois concursos atualmente válidos, que contemplam cargos de 

Analista de TI, Técnico em TI e Técnico em Eletrônica, e após sondagem realizada com o 

Departamento de Recursos Humanos e a Diretoria do ICEx, ambos confirmaram que está 

prevista ainda para este ano a chegada no ICEx de funcionários destes cargos, nomeados em 

outubro e novembro. 

Além disso, o funcionário Túlio Goulart, do Departamento de Física, manifestou seu interesse 

em  ser remanejado para trabalhar na Rede de Dados do DQ, o que poderá acontecer assim 

que um destes novos funcionários entrar em exercício no seu setor. 

Dessa forma, estando prevista a chegada de novos funcionários capacitados para exercer as 

funções demandadas, o impedimento relacionado à falta de funcionário para reposição no 

serviço de Rede poderá ser contornado.  

2. Da pertinência da qualificação almejada aos interesses da instituição: 

Talvez esta informação não seja de conhecimento geral, mas tanto minha formação quanto 

meu cargo na UFMG são de Técnico em Eletrônica. O principal fator que me fez aceitar o 

desafio de assumir o serviço da Rede de Dados em 2010 foi o fato de que a área de Engenharia 

de Controle e Automação, curso no qual me graduo no final deste ano,  proporciona alguma 

base teórica para que um engenheiro ingresse na área de TI.  

Além disso, o projeto para o qual fui selecionado para colaborar como aluno de mestrado 

aborda uma área já abrangente e em acelerada expansão nos últimos anos, batizada de forma 

geral como engenharia de dados, ou Data Engineering. O engenheiro de dados atua em todas 

as etapas do tratamento de dados em um ambiente industrial ou corporativo: instrumentação, 

aquisição, filtragem, transmissão, armazenamento, processamento, clusterização, modelagem, 

  



predição, análise, dentre outras possíveis. Naturalmente, para lidar com esses processos o 

engenheiro de dados deve conhecer a fundo os conceitos e a prática por trás do projeto e 

gerenciamento de redes de dados de grande porte, bancos de dados, aplicações web e 

programação de forma geral, atividades diretamente relacionadas à função exercida por mim 

neste Departamento, e para as quais não possuo ainda instrução formal.  

Além das minhas atividades rotineiras, tive a oportunidade de participar ainda como aluno de 

graduação de alguns projetos ligados à minha formação acadêmica neste Departamento. 

Dentre eles uma iniciação científica realizada com o professor Vinicius Caliman, onde atuei 

como desenvolvedor web, e um estágio na área de modelagem computacional junto ao 

Lampac, do qual tive que me desligar ainda na fase de planejamento das atividades justamente 

para viabilizar minha formatura em tempo hábil para ingressar no mestrado. Além destes, 

tenho participado há algum tempo da organização de eventos acadêmicos como o SIMTEQ e o 

ERSBQ, atuando como desenvolvedor web e desenvolvendo os sistemas de cadastro de 

inscritos, envio e correção de trabalhos, armazenagem de dados, pagamento, emissão de 

certificados e gerenciamento online desses eventos de forma geral. Além disso, muitas das 

linhas de pesquisa de professores do Departamento possuem interseção com as áreas de 

estudo da engenharia de controle e automação, como redes neurais, modelagem 

computacional, aprendizado de máquina, clusterização, controle de processos, análises de 

espectros de frequência, dentre tantas outras possíveis. Dessa forma, estou certo de que 

poderei continuar contribuindo, de maneira ainda mais abrangente e qualificada, com as 

atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas neste Departamento a partir do 

conhecimento e experiência adquiridos na qualificação pretendida por mim. 

Outro ponto concernente a este Departamento que certamente se beneficiaria da experiência 

que procuro com esta solicitação é a crescente internacionalização do mesmo, principalmente 

na área de Pós-Graduação. Nas palavras do próprio chefe deste Departamento, Dario 

Windmöller: 

"O Departamento de Química da UFMG tem se destacado nas avaliações nacionais tanto no 

âmbito da graduação como da pós-graduação. A visibilidade internacional também tem 

aumentado. Como resultado disso temos tido um aumento no número de alunos estrangeiros 

atraídos principalmente pelo programa de pós-graduação. A interação com pesquisadores 

internacionais também tem se intensificado. Hoje carecemos de servidores com fluência no 

inglês e isto tem representado um grande problema para atender este público diferenciado que 

temos na nossa comunidade. A intensificação da colaboração internacional, que é uma das 

metas do departamento, precisa do apoio de profissionais que estão cada vez mais difíceis de 

serem contratados pela universidade. Pretendemos no futuro criar uma secretaria responsável 

pelo recebimento dentro do Departamento de Química de estudantes e pesquisadores 

estrangeiros. Para tanto, resta-nos apostar na capacitação profissional dos servidores 

pertencentes ao quadro..."  

Dessa forma, um funcionário que tenha vivido experiência semelhante à dos alunos 

estrangeiros ingressantes, e que tenha facilidade em lidar com o público em geral, é sem 

dúvida um ativo de interesse do Departamento, não apenas para contornar as barreiras 

linguísticas e culturais, mas para acolher e prestar o melhor suporte possível a essas pessoas.   



Por fim, saliento que no caso do deferimento desta solicitação, me comprometo a prestar todo 

o suporte remoto possível ao serviço pelo qual sou responsável, além de instruir e capacitar da 

maneira mais completa possível qualquer funcionário que venha a ser direcionado para a Rede 

de Dados. Além disso, comprometo-me a reformular e expandir para os setores que tiverem 

interesse o sistema online de requisição de serviços, Helpdesk, mantendo dessa forma o 

planejamento vigente para melhoria da ferramenta.  

3. Da pertinência da qualificação almejada aos interesses pessoais: 

O PCCTAE é o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, onde estão 

detalhados os critérios para progressão e faixas de remuneração. Neste plano estão previstos 

os adicionais de incentivo à qualificação, que incorporam ao salário-base do servidor adicionais 

de 52% para o título de mestrado e 75% para o título de doutorado. Dessa forma, dada a 

defasagem salarial da carreira dos TAE em relação às demais carreiras do Executivo, e a 

impossibilidade de progressão funcional entre seus níveis, a qualificação é realmente o 

caminho mais atrativo a médio e longo prazo para aqueles funcionários que buscam seguir a 

carreira. 

Além disso, por já conhecer a instituição de destino e o nível do trabalho desenvolvido na 

mesma, posso afirmar o quanto a experiência de realizar um mestrado no LIT seria de grande 

valor para minha carreira profissional e minha vida pessoal, principalmente pela valorização e 

reconhecimento que pude receber da instituição por minha experiência anterior e por ter sido 

um dos dez brasileiros aprovados no processo seletivo. Há ainda a possibilidade da obtenção 

do título de doutorado com o acréscimo de apenas um ano de estudo aos dois de mestrado, a 

depender dos resultados obtidos no primeiro ano de mestrado e de possibilidades de 

financiamento, o que seria também uma oportunidade ímpar. 

4. Considerações Finais: 

Caros membros desta Câmara Departamental, depois de uma tentativa frustrada no ano 

anterior, ingressei na UFMG no ano de 2005, como calouro do curso de Eletrônica do Colégio 

Técnico, e desde então tenho dito que esta instituição é na verdade minha casa, e que retorno 

todas as noites a um apartamento que é um mero dormitório. De maneira semelhante, minha 

futura esposa ingressou nesta instituição ainda mais nova, como aluna do Centro Pedagógico, 

seguindo pelo COLTEC, graduação, e hoje em dia está prestes a defender sua dissertação de 

mestrado na EEFFTO. Estando eu e minha família tão enraizados a esta Universidade, lhes 

afirmo de boa fé que minha intenção é continuar nesta instituição por muito mais  que os dois 

anos exigidos por lei após o meu retorno, e que solicito através deste documento, muito mais 

que a permissão para partir, a possibilidade de retornar. 

Belo Horizonte, 17 de Novembro de 2015 
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