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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 13:30h do dia 04 de julho de 2008, na sala 4114 do Departamento de Física,
ICEx, conforme CONVOCAÇÃO No. 006 de 01 julho de 2008, com a presença dos
seguintes membros: professores Agostinho Aurélio Garcia Campos (presidente), José
Marcos Andrade Figueiredo (Sub-chefe), Hélio Chacham, Oscar Nassif de Mesquita,
Ricardo Schwartz Schor, Ronald Dickman, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Maria
Carolina de Oliveira Aguiar, Nivaldo Lúcio Speziali, o servidor Técnico-Administrativo
Rubens Ribeiro Menezes e o discente Manassés Ferreira Neto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÃO: O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos prestou as seguintes
informações: A) Pós-doutorado: o Dr. Edgar Saucedo Casas realizará pós-doutorado com o
professor Oscar Nassif de Mesquita no período de setembro/2008 a setembro/2009, B)
REUNI: 1. dentro da expansão do REUNI serão liberadas, ainda em 2008, 6 vagas docentes
para o ICEx sendo que uma dessas vagas virá para o Departamento de Física. Está previsto
que, dentro do REUNI o Departamento receberá entre 10 e 11 vagas docentes e 9 vagas
para funcionários técnico-administrativos. 2. a previsão de recursos para bolsas (pósdoutorandos e monitores de pós-graduação) é de aproximadamente R$350.00,00. 3. ainda
não há definição clara do espaço físico a ser obtido pelo departamento. Todas as disciplinas
básicas sairão do prédio do ICEx e irão para um pavilhão de aulas a ser construído. O
espaço vago no prédio do ICEx será redistribuído entre os departamentos. Nossa proposta
preliminar, apresentada aos arquitetos, está baseada em uma área de cerca de 50 m2 por
vaga de professor (gabinete e laboratório) e espaço (sala de aula e gabinete) para expansão
da graduação e pós-graduação em física. C) Licenciatura á Distância: após consulta foi
formado um grupo de professores interessados em participar do projeto do curso à distância
de Licenciatura em Física. Esse grupo, que inclui o coordenador do Curso de Graduação em
Física e o Chefe do Departamento, deverá enviar o projeto do curso para apreciação da
Câmara por volta do mês de outubro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DA ATA 28/05/2008: Aprovada com 01 abstenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. HOMOLOGAÇÕES: 2.1. Afastamentos do País: Foram apresentados os seguintes
pedidos: a) Prof. Antônio Sérgio Teixeira Pires: participar da International Conference on
Low Temperature Physics LT25, em Leiden, Holanda, no período de 11/08/2008 a
15/08/2008, b) Prof. João Francisco Coelho dos Santos Júnior: participar do IAU
Symposium 256, the Magellanic System: Star, Gas and Galaxies”, em Keele, Inglaterra, no
período de 25/07/2008 a 04/08/2008, c) Prof. Marcelo Paleólogo E. de França Santos:
participar do 2008 COTA/ICQI/IPNRA/SL OPC, em Boston, EUA, no período de 10/07/2008
a 18/07/2008, d) Prof. Marcos Assunção Pimenta: participar da International Conference
on the Science and Applications of Nanotubes (Nanotube-08), em Montpellier, França, no
período de 28/06/2008 a 30/06/2008, e) Prof. Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni:
participar da Ninth International Conference on the Science and Applications of Nanotubes,
em Montpellier, França, no período de 27/06/2008 a 09/07/2008, f) Prof. Paulo Sérgio
Soares Guimarães: participar da Conferência UK Semiconductors 2008, e visita técnicocientífica à Universidade de Sheffield, em Sheffield, Inglaterra e à Universidade Técnica de
Viana, TU-Wien, em Viana, Áustria, no período de 23/06/2008 a 02/07/2008 e g) Prof.
Valery Kokchenev: participar da 7ª. Conferência Internacional sobre Cryocristais e Cristais
Quânticos, em Wroclaw, Polônia, no período de 29/07/2008 a 07/08/2008. Após verificar
que os encargos didáticos atribuídos aos professores não foram ou serão prejudicados, os
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pedidos foram homologados por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. RENOVAÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA: Professores: João
Francisco Coelho dos Santos Júnior, Reinaldo Oliveira Vianna e Rodrigo Gribel
Lacerda: Após análise dos relatórios referentes aos 02 últimos anos e dos planos de
trabalho para o próximo biênio, o plenário manifestou-se por unanimidade favorável à
manutenção do regime de trabalho dos docentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PROGRESSÃO HORIZONTAL: Professores: Ado Jório de Vasconcelos, Ana Maria
de Paula, André Santarosa Ferlauto, Maria Carolina de Oliveira Aguiar, Mário Sérgio de
Carvalho Mazzoni, Maurício Veloso Brant Pinheiro e Rodrigo Gribel Lacerda: Foram
apresentados os pedidos dos professores aos membros da Câmara. Considerando que os
pedidos atendiam as condições internas do Departamento para a progressão horizontal e
estavam de acordo com as normas vigentes, foram aprovados por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COLEGIADOS: a) Colegiado do Curso de
Graduação em Física: Foi indicado o Prof. Ubirajara Agero Batista (titular), a partir de sua
entrada em exercício, b) Colegiado do Curso de Graduação em Ciências da
Computação: Foram indicados os professores Gabriel Armando Pellegatti Franco (titular) e
Wagner José Corradi Barbosa (suplente), b) Colegiado do Curso de Graduação em
Geologia: Foram indicados os professores Abá Israel Cohen Persiano (titular) e Cristiano
Fantini Leite (suplente), a partir de sua entrada em exercício. Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DA DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS
DIDÁTICOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2008: O presidente da sessão
apresentou uma proposta de indicação de encargos para o segundo semestre de 2008.
Essa proposta, já analisada pela comissão de encargos, indica apenas os professores para
as disciplinas específicas dos cursos de graduação e pós-graduação. Essas indicações
seguiram as sugestões dos respectivos colegiados dos cursos. A distribuição final dos
encargos, incluindo as disciplinas básicas, procurará seguir as solicitações dos professores,
mantendo o padrão de 8 horas-aulas semanais para cada um e será apresentada
posteriormente para homologação na próxima reunião. Colocada em votação, a proposta
foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO REFERENTE AO PEDIDO DA
PROFA. ANA MARIA DE PAULA: Instalação do Laboratório de Resolução Temporal e
Microscopia Multi-fóton: O presidente apresentou o relatório da comissão de espaço físico
alertando que não mais existe espaço no Departamento para instalação de novos
laboratórios e colocou em votação a seguinte proposta da comissão para atender a
solicitação da Profa. Ana Maria de Paula: a) Liberar a sala 4159 (Laboratório de Voz) para
instalação do Laboratório da Profa. Ana Maria de Paula, b) transferir o Laboratório de Voz
para a sala 3090A (Oficina Eletrônica) e c) transferir a Oficina Eletrônica para metade do
espaço elevado da sala 4152 (Oficina Mecânica). Após votação foi aprovado por
unanimidade. Foi aprovado ainda que a instalação da Oficina Eletrônica na metade do
espaço superior da Oficina Mecânica (sala 4152) será provisória e deverá ser feita com
utilização de divisórias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. REAVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS INA/2006-2007 DOS PROFESSORES COM NOTA
INFERIOR A 150 PONTOS: O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos apresentou o
resultado da re-análise dos relatórios INA/2007 feita pela “Comissão INA” atual. A comissão
não considerou apropriado rever os relatórios de 2006 analisados pela comissão anterior. Os
membros aprovaram a reavaliação apresentada e solicitaram à chefia encaminhar os
relatórios de 2006 à comissão da época. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. DEFINIÇÃO DA BANCA E DATA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA
PROFESSOR TITULAR: O presidente da sessão colocou em discussão a definição da
banca e data de realização do concurso para professor titular a ser realizado no
Departamento de Física referente às seguintes áreas “Astrofísica (Estelar, Galáctica,
Extragaláctica, (Interestelar), Física Atômica e Molecular, Física da Matéria
Condensada, Física Estatística, Física Matemática, Óptica, Física de Sistemas
Biológicos, Teoria Quântica de Campos e Sistemas Quânticos Abertos”. Considerando
o prazo de 60 dias após o término das inscrições para a realização das provas, conforme
publicado no edital, o concurso deverá se iniciar no dia 01 de setembro de 2008. Colocou-se
a seguir em discussão a proposta dos nomes para comporem a banca examinadora. Após
discussão os membros da Câmara concordaram com a indicação da seguinte lista,
composta por 3 membros titulares, externos à UFMG: FERNANDO CERDEIRA
(Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Física Gleb Wataghin), JOSUÉ MENDES
FILHO (Universidade Federal do Ceará – Centro de Ciências - Departamento de Física) e
ROBERTO MENDONÇA DE FARIA (Universidade de São Paulo, Instituto de Física de São
Carlos Departamento de Física e Ciências dos Materiais).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do
departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS
TITULARES: PROF. OSCAR NASSIF DE MESQUITA e PROF. RONALD DICKMAN. Como
MEMBROS SUPLENTES
foram indicados os nomes dos professores RICARDO
SCHWARTZ SCHOR e ANTÔNIO SÉRGIO TEIXEIRA PIRES, nesta ordem de prioridade.
Colocada em votação a composição da banca com os nomes acima sugeridos foi aprovada
por unanimidade-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos 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, 04 de julho de 2008.

