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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 14:30hs do dia 03 de setembro de 2009, na sala 4114 do Departamento de
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 011 de 31 de
agosto de 2009 com a presença dos seguintes membros: Professores José Marcos
Andrade Figueiredo (Presidente), Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Hélio
Chacham, José Francisco de Sampaio, Ricardo Schwartz Schor, Ana Maria de Paula,
Rodrigo Gribel Lacerda, Paulo Sérgio Soares Guimarães, e o servidor técnicoadministrativo Érick de Souza Ávila.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 30/07/2009 E 13/08/2009: Aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. HOMOLOGAÇÕES: 3.1. Afastamentos do país: a) Prof. Eduardo de Campos
Valadares: participar do “Colóquio Global sobre Ensino de Engenharia (GCEE2009)”, em
Budapest, Hungria, no período de 08/10/2009 a 16/10/2009, b) Prof. Franklin Massami
Matinaga: participar do “Optics of Exitions in Confined Systems‘’, em Madri, Espanha, no
período de 05/09/2009 a 13/09/2009, c) Prof. José Rachid Mohallem: participar do
“XXXV Congresso de Química Teórica de Expressão Latina QUITEL 2009”, em San
Andrés, Colômbia, no período de 18/09/2009 a 24/09/2009, d) Prof. Luiz Gustavo de
Oliveira Lopes Cançado: realizar visita científica e participação em Workshop, em New
York, Estados Unidos, no período de 23/09/2009 a 09/10/2009, e) Prof. Reinaldo
Oliveira Vianna: participar de defesa de tese de doutorado na Universidade de
Concepcion, em Concepcion, Chile, no período de 16/08/2009 a 20/08/2009, f) Prof.
Ronald Dickman: realizar intercâmbio científico na Universidade de Granada, Espanha,
e participar da “Seventhy International Conference, em New York, Estados Unidos, no
período de 10/09/2009 a 28/09/2009, g) Prof. Wagner José Corradi Barbosa: realizar
estágio técnico e missão observacional, em La Serena e Cerro Tololo, Chile, no período
de 20/10/2009 a 30/10/2009. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos
professores não serão ou foram prejudicados os pedidos foram homologados por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Processo de Manutenção do Regime de Dedicação Exclusiva do Prof. André
Santarosa Ferlauto: O presidente da sessão apresentou o processo de renovação do
Regime de Dedicação Exclusiva do professor. Após análise dos relatórios referentes aos
02 últimos anos e do plano de trabalho para o próximo biênio, todos se manifestaram
favoráveis à manutenção do regime de trabalho do docente. Encerradas as discussões o
assunto foi colocado em votação sendo homologado por unanimidade.-------------------------
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4. APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA DO PROFESSOR CELSON DINIZ
PEREIRA: o pedido foi retirado da pauta, a pedido do interessado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PEDIDO DE PROGRAMA SABÁTICO DO PROF. MARCELO PALEOLOGO E.
FRANÇA SANTOS: O professor apresentou pedido para realização de visita científica no
Centro de Tecnologias Quânticas da Universidade de Singapura, Singapura, no período
de 04/01/10 a 31/12/10. O presidente disponibilizou a documentação do professor para
apreciação. Após análise do plano de trabalho e do projeto de pesquisa e verificado que
o pedido está de acordo com as normas vigentes foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO FINAL
DOS PROFESSORES: A) Ana Maria de Paula: no momento da votação a professora
retirou-se, temporariamente, da reunão por se tratar de assunto de seu interesse. Após
discussão foram indicados os professores Carlos Henrique Monken (Presidente), Pedro
Licínio de Miranda Barbosa e, a convite, o Prof. Mauro Martins Teixeira do Departamento
de Bioquímica e Imunologia – ICB (Instituto de Ciências Biológicas), B) André Santarosa
Ferlauto: foram indicados os professores Rogério Magalhães Paniago (Presidente),
Edmar Avellar Soares e, a convite, a Profa. Nelcy Della Santina Mohallem do
Departamento de Química, C) Carlos Basílio Pinheiro: foram indicados os professores
Elmo Salomão Alves (Presidente), Klaus Krambrock e, a convite, o Prof. Nelson
Gonçalves Fernandes do Departamento de Química. Após votação as indicações foram
aprovadas por unanimidade. D) Maria Carolina de Oliveira Aguiar: o presidente
informou que em reunião anterior foram indicados os professores José Rachid Mohallem
(presidente), Roberto Luiz Moreira e, a convite, o Prof. Marcelo de Oliveira Terra Cunha
do Departamento de Matemática. Entretanto, o Prof. Roberto Luiz Moreira questionou
sua indicação por está em Estágio Probatório. Após discussão e votação foi aprovado,
por unanimidade, manter a indicação do professor em virtude de sua categoria de
magistério ser superior a da docente em avaliação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ENCARGOS DIDÁTICOS DO NOTURNO: o Prof. José Marcos Andrade Figueiredo
relatou que existe uma regra anterior que concede alívio da carga didática para 6
horas/semanais aos docentes com totalidade dos encargos didáticos no período noturno.
Entretanto, houve um aumento muito grande da carga didática neste semestre,
principalmente no noturno, devido a implantação da 1ª. Fase do Programa REUNI.
Esclareceu que será necessário rediscutir o assunto e criar uma nova regra. Terminadas
as discussões o presidente colocou em votação as seguintes propostas: 1- REVOGAR a
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regra antiga devido à impossibilidade de mantê-la após a implantação do Programa
REUNI e 2 - fazer revezamento entre os professores de forma que todos deverão
lecionar no horário noturno. Após votação as duas propostas foram aprovadas por
unanimidade. Ficou decidido que o chefe e sub-chefe deverão elaborar a nova proposta
e apresentá-la futuramente para apreciação da Câmara Departamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DO PROF. BERNARDO RUEGGER
ALMEIDA NEVES: foi apresentado o pedido do professor aos membros da Câmara que
verificaram a pontuação e confirmaram que o relatório estava de acordo com as normas
vigentes. Colocado em votação o pedido foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. CARTA DO PROFESSOR MARCUS VINÍCIUS BAETA MOREIRA: Referente
Aumento de Encargos Didáticos no 2º. Semestre/2009: foi feita leitura da carta anexa,
e em seguida foi disponibilizada a documentação para análise e discussão. Terminadas
as discussões e após verificar que os encargos didáticos atribuídos ao professor não
estava conforme acordado com a chefia anterior foi aprovada, por unanimidade, a
redução dos encargos didáticos do docente para 4 horas/semanais no 1º. semestre de
2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. CRIAÇÃO DA DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO À
DISTÂNCIA: o presidente comunicou que pretende implementar a nova disciplina no 2º.
semestre de 2010 obrigatoriamente para alunos com mais de 02 reprovações, somente
na modalidade à distância. A proposta será apresentada à Câmara Departamental para
aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. APRESENTAÇÃO DA CARGA DIDÁTICA DO 2º. SEMESTRE DE 2009: o Prof.
José Marcos Andrade Figueiredo comunicou sua preocupação com a distribuição
didática devido ao déficit de professores ocorrido neste semestre. Esclareceu que esta
situação poderá se complicar com a implantação do Programa REUNI pois conta com
apenas 06 vagas docente aprovadas no programa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. APROVEITAMENTO DE VAGAS PARA CONCURSO PARA PROFESSOR
TITULAR (REUNI): o presidente da sessão informou que a CPPD (Comissão
Permanente de Pessoal Docente) aprovou, o empréstimo, de 01 (um) código de vaga
para realização, neste momento, de concurso para a classe de professor titular.
(OF.CPPD-345/09). Esclareceu que, caso o candidato aprovado no concurso não tenha
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vínculo com a UFMG, a próxima vaga alocada ao departamento, em função do REUNI ou
dos novos critérios de alocação de vagas, será destinada ao BPEq ou descontada no
futuro próximo, quando da liberação de vagas de concurso para professor adjunto do
FIS. Em seguida foi colocado em votação o aproveitamento da vaga, com realização do
concurso para a classe de professor titular.
Após votação foi aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. OUTROS ASSUNTOS: A) Sobreposição na Distribuição dos Horários das
Turmas Experimentais: O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo relatou que houve
uma coincidência de horário da disciplina Introdução à Física Experimental, das turmas
X7 e X8 (a e b), impossibilitando o uso do laboratório para todas as turmas ao mesmo
tempo. Informou que já encaminhou ofício ao diretor do ICEx informando do problema e
que as providências já foram tomadas.-----------------------------------------------------------------B) Carta dos Representantes Discentes do Curso de Graduação de Física: referente
ao curso de Mecânica I: foi feita leitura da carta dos alunos com reclamações sobre a
lotação das salas de aula. O presidente informou que, após análise do quantitativo das
matrículas na disciplina, verificou que esse número corresponde à demanda de vagas
ofertadas, não sendo necessária a tomada de nenhuma providência.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo 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 de Souza Cruz que vai assinada por todos os
membros presentes. Belo Horizonte, 03 de setembro de 2009.

