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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 15::00hs do
dia 03 de março de 1999 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO de
01 de março de 1999, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa
(Presidente), Antônio Sérgio T. Pires, José Francisco de Sampaio, Oscar Nassif de Mesquita; Flávio
Orlando Plentz, Nivaldo Lúcio Speziali, Túlio Jorge dos Santos e o servidor técnico-administrativo
Gilberto dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES DO DEPTO DE FÍSICA
E DO COLTEC / 1998: A- O Prof. Bismarck Vaz da Costa apresentou os relatórios dos professores do
departamento que desempenham suas atividades no COLTEC, ressaltando que os relatórios são
usualmente aprovados sem avaliação no departamento, considerando que já são encaminhados com um
parecer do Colegiado daquele colégio e ainda o fato de que existem especificidades próprias do colégio.
Foi sugerido pelo Prof. José Francisco Sampaio que se verificasse no estatuto da Universidade a
possibilidade de cortar o vínculo dos professores do COLTEC com o departamento. O Prof. Antônio
Sérgio levantou a preocupação com o nível a ser mantido para os professores do COLTEC, já que o
concurso para os de 3o grau acontece aqui no departamento. A proposta do Prof. José Francisco
Sampaio foi aceita pela Câmara. B- O Prof. Bismarck informou que o Prof. Alfredo, membro da
Comissão de Avaliação dos Relatórios Docentes, propôs que os critérios adotados pelo departamento
fossem revistos, considerando o tempo e a necessidade de que este processo subsidie as políticas do
departamento. O Prof. José Sampaio esclareceu que o Prof. Alfredo encaminhou um documento aos
demais membros da Comissão formalizando sua proposta. O Prof. Bismarck reforça a necessidade de se
repensar estes critérios, já que foi identificado, informalmente, que não existe unanimidade na
concordância com tais critérios. O Prof. Bismarck propõe que a Comissão analise os critérios e
apresente uma proposta de modificação até junho de 1999, para ser implementada na avaliação dos
relatórios de 1999. O Prof. Nivaldo ressaltou a importância de que haja transparência e maior
participação dos demais professores do departamento na elaboração desta proposta. Os relatórios dos
professores do COLTEC e do Departamento de Física foram aprovados por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O 1o SEMESTRE DE 1999: O Prof.
Bismarck relatou que a Coordenação do Colegiado da Pós-graduação designou professores do
departamento para diversas cadeiras de pós-graduação, e que a chefia informou à referida coordenação
que este procedimento não é correto. Posteriormente procedeu à leitura das cartas da coordenação
dirigida à Câmara, uma se desculpando pelo procedimento inadequado e outra informando as
disciplinas a serem oferecidas e a sugestão dos professores para ministrá-las. O Prof. Flávio sugere que
os coordenadores tenham a carga didática normal, considerando que na GED isso já é contado para
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avaliação. O Prof. José Sampaio ressaltou que o trabalho de coordenação é dificil, independente de
serem disciplinas teóricas ou práticas e que é necessário se definir qual seria o estímulo para que os
professores assumam esta função. Foi levantado, ainda, que os professores que se dedicam somente ao
ensino deveriam receber mais encargos didáticos. O Prof. Bismarck expôs a situação dos professores
substitutos tendo em vista o parecer da CPPD que reduziu as vagas de 9 para 4, sendo 2 por período de
um ano e 2 por período de 6 meses. Foi sugerido que o contrato dos professores substitutos que
interessam ao departamento deveriam ser mantidos. Para isso deveria ser feita uma avaliação criteriosa
dos relatórios dos professores que desempenharam suas atividades como substitutos no departamento
para subsidiar a decisão acima. A distribuição dos encargos didáticos foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - PLANO DE TRABALHO DO PROF. RONALD DICKMAN: O Prof. Bismarck apresentou a
proposta de trabalho do Prof. Ronald Dickman aprovado em concurso para professor adjunto nos dias
09 e 10/11/1998

para a área de Simulação em Física da Matéria Condensada. Aprovado por

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - HOMOLOGAÇÕES: A – Afastamento do Prof. Sebastião José Nascimento de Pádua no período
de 01/03/99 a 05/03/99 para participar da III Adriatico Research Conference on Quantum
Interferometry a ser realizado em Trieste - Itália. Homologado por unanimidade; B – Solicitação do
Prof. José Francisco Sampaio de alocação de 10 monitorias de pós-graduação para estudantes que se
interessassem em trabalhar no PROIN. Homologado por unanimidade; C – Curso de Extensão: Criação
de Empresas do Prof. Eduardo de Campos Valadares. Homogado por unanimidade; D – Convite do
Prof. Oscar Nassif de Mesquita ao Prof. John W. Powell do Reed College de Portland, Oregon, USA,
para passar seu ano sabático aqui no Departamento, trabalhando nas pesquisas de moléculas de DNA.
Homologado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. OUTROS ASSUNTOS: A - O Prof. Bismarck informou que os professores Túlio Jorge dos Santos
e Renato Las Casas não entregaram seus relatórios com as devidas correções para serem avaliados pela
Comissão. A Câmara propôs que fosse encaminhada uma carta aos referidos professores informando
que caso tal procedimento seja repetido, será motivo para uma repreensão formal. Aprovado por
unanimidade.B- Pedido de progressão horizontal do Prof. Luiz Alberto Cury de Adjunto III para
Adjunto IV. Aprovado por unanimidade.C- Solicitação do Prof. Carlos Monken de transferência da
Coordenação da Oficina Mecânica para outro professor do departamento. Aprovada por unanimidade.
D- Proposta de implantação de um curso de licenciatura diurno com aumento de vagas a serem
ofertadas no Vestibular/2000 de 30 para 50 vagas encaminhado pelo Coordenador do Colegiado do
Curso de Graduação de Física do ICEx, Prof. José Guilherme M. A. Moreira. Foi levantada pelos
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membros da Câmara a necessidade de se estudar a criação de outros cursos. O Prof. Nivaldo esclareceu
que a proposta apresentada pelo colegiado não é definitiva e que seria feita uma apresentação pelo
Coordenador na sexta-feira, dia 05/03, na Sala de Seminários, quando deveria ser levantada a discussão.
A Câmara propôs que isso fosse discutido amplamente e gerada uma proposta do departamento para o
Colegiado sendo encaminhada através de carta. A proposta da Câmara foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Bismarck encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente Ata por mim, Claudia Mendonça de
Lourdes Maia, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 03 de março de
1999.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

