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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada 

às 14:00h do dia  18 de maio de 2004 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 

CONVOCAÇÃO No. 008 de 13 de maio de 2004, com a presença dos seguintes membros: Professores 

Hans-Dieter E.K.-H. Pfannes (Presidente), Hélio Chacham, Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio 

Sérgio Teixeira Pires, Ricardo Schwartz Schor, Ronald Dickman, Bernardo Ruegger Almeida Neves, 

Luiz Alberto Cury, Karla Balzuweit,  Marcus Vinícius Baeta Moreira, o servidor técnico-

administrativo Gilberto dos Santos e o discente Thiago de Carvalho de Falcão.------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. DEFINIÇÃO DA BANCA E DATA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA 

PROFESSOR TITULAR: O  Prof. Hans-Dieter Pfannes, colocou em discussão a definição da banca 

e data de realização do concurso e informou que terá um prazo de 60 dias para a realização das provas, 

conforme publicado no edital. Discutiu-se então a melhor data para se realizar o concurso e aprovou-se 

por unanimidade que se tente sua realização, preferencialmente, nos dias 21 e 22 de junho de 2004, de 

acordo com a disponibilidade da banca. Colocou-se a seguir em discussão a sugestão dos nomes para 

comporem a banca examinadora. O Prof. Hans-Dieter Pfannes propôs que a banca seja formada por 

professores externos ao departamento porque todos os candidatos inscritos no concurso são do próprio 

departamento. Após discussão os membros da Câmara concordaram com a indicação da seguinte lista, 

da qual obteve-se 05 membros titulares, externos à UFMG: FRANCISCO CASTILLO ALCARAZ 

(Instituto de Física de São Carlos – USP), MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA (Instituto de Física – USP), 

MIRIANI GRISELDA PASTORIZA (Instituto de Física – Departamento de Astronomia – UFRG), 

ROBERTO MENDONÇA FARIA (Instituto de Física de São Carlos e Ciências dos Materiais – USP) e 

SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO (Instituto de Física – Departamento de Física dos 

Materiais - USP). Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do 

departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS SUPLENTES: 

Professores RONALD DICKMAN e OSCAR NASSIF DE MESQUITA, nesta ordem de prioridades. 

Colocada em votação a sugestão dos nomes acima foi aprovada por unanimidade---------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ANTE-PROJETO DE CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA: : O Prof. Hans-Dieter Pfannes 

consultou ao plenário sobre a necessidade de se convidar os professores José Francisco de Sampaio e 

Roberto Luiz Moreira para participarem das discussões e prestarem algum esclarecimento. Todos os 

membros concordaram com a sugestão do presidente. Inicialmente o Prof. Hans-Dieter Pfannes fez um 

breve relato do projeto e da necessidade de atualizá-lo. Informou que é necessário decidir, nesta 

reunião, se o projeto dever ser encaminhamento  aos Orgãos de Diligência Superiores para avaliação e 

aprovação. Em seguida, o presidente do plenário passou a palavra ao Prof. Roberto Luiz Moreira, 
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membro da Comissão de Elaboração do Ante-Projeto para prestar esclarecimentos. O Prof. Roberto 

Luiz Moreira, iniciou as discussões relatando sobre a necessidade de atualizar a proposta apresentada 

inicialmente, fazer uma revisão e adaptá-lo nos moldes previstos nas discussões sobre a Reforma 

Universitária. O professor considerou que o projeto da forma como está elaborado  não deve ser 

encaminhado e reafirmou da necessidade de se acompanhar as discussões sobre a Reforma 

Universitária e baseado nestas discussões, revisar e atualizar estrutura do projeto. O Prof. José 

Francisco de Sampaio, membro da comissão de elaboração do Ante-projeto, relatou que inicialmente o 

projeto não foi elaborado tomando como base a nova estrutura da Reforma Universitária e considera 

relevante que sejam feitas alterações antes de implementá-lo. Salientou que é importante que a 

proposta seja encaminhada  aos órgãos superiores para aprovação. O Prof. Hans-Dieter Pfannes 

argumentou que é necessário buscar diretrizes práticas e decidir se  o projeto deve ser encaminhado 

como está elaborado ou aguardar o término das discussões  sobre a Reforma Universitária. Em seguida 

colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões o plenário decidiu, por unanimidade, pelo 

encaminhamento do projeto. Devendo, primeiramente, ser feita a revisão, atualização e as alterações 

necessárias. Em seguida o presidente da sessão baseado nesta decisão colocou em votação a criação de 

03 (três) comissões com as seguintes funções: a) fazer as modificações necessárias no Ante-projeto;  b) 

preparar as estratégias que direcionem o futuro Regimento do Instituto de Física da UFMG e 

acompanhar as discussões da Reforma Universitária e c) Analisar o impacto da Reforma Universitária 

na criação do Instituto de Física. Após alguns esclarecimentos o presidente colocou em votação a 

indicação dos nomes para comporem  as comissões: 1)  Comissão para revisar, aperfeiçoar e dar 

andamento ao Projeto para Criação do Instituto de Física da UFMG. Foram indicados os professores 

Bernardo Ruegger Almeida, Hélio Chacham e Roberto Luiz Moreira, juntamente com o Chefe do 

Departamento. Aprovada por unanimidade. 2) Comissão para acompanhar as discussões sobre a 

Reforma Universitária e repassar informações sobre suas políticas aos professores envolvidos com o 

Projeto de Criação do Instituto de Física da UFMG. Foram indicados os professores Alfredo Gontijo de 

Oliveira, Roberto Luiz Moreira e, a convite, o professor emérito Alaor Silvério Chaves. Aprovada por 

unanimidade. 3)  Comissão para definir as políticas de planejamento, desenvolvimento dos programas 

e estrutura do Instituto de Física. Foram sugeridos, inicialmente, os nomes dos professores Hélio 

Chacham e Antônio Sérgio Teixeira Pires. A criação da comissão foi aprovada por unanimidade. 

Entretanto, a confirmação dos nomes de seus membros será definida e apreciada em reunião posterior.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. OUTROS ASSUNTOS: A) PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DO PROF. JOSÉ  

MARCOS ANDRADE FIGUEIREDO: O Prof. Hans-Dieter Pfannes apresentou o pedido do 

professor aos membros da Câmara que verificaram a pontuação e confirmaram que os relatórios 
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estavam de acordo com as normas vigentes. Colocado em votação o pedido foi aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) AFASTAMENTOS DO PAÍS: Professores Klaus Krambrock e Luiz Orlando Ladeira: Os 

referidos professores solicitam afastamento do país para realizar colaboração científica dentro do 

programa PROBAL, na Universidade de Paderborn, Alemanha, no período de 10/07 a 10/08/2004. 

Após verificar que os encargos didáticos dos professores não serão prejudicados os pedidos foram 

aprovados por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

C) CARTA DO PROF. EDUARDO VALADARES - Ref. Pedido de Audiência junto à Câmara 

Departamental: O presidente da sessão fez leitura da carta do professor que solicita audiência para 

fazer exposição da relevância de seus projetos de extensão. Terminadas as discussões os membros da 

Câmara aprovaram, por unanimidade, solicitar ao professor proferir um seminário para exposição de 

seus projetos dentro do Programa de Seminários Gerais do DF.-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Prof. Hans-Dieter Pfannes declarou palavra franca e como não houve nenhuma manifestação 

agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata por mim, Edina 

Souza Cruz, que vai assinada por  todos os membros presentes. Belo Horizonte, 18 de maio de 2004. 


