
Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 499-5633
Instituto de Ciências Exatas Telex  31 2308
Departamento de Física Fax  (031) 499-5600
Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br
30161-970  Belo Horizonte - MG - Brasil

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14::00hs do

dia 05 de fevereiro de 1999 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO

de 03 de fevereiro de 1999, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da

Costa (Presidente), Ricardo Schwartz Schor, Antônio Sérgio T. Pires, José Francisco de Sampaio,

Oscar Nassif de Mesquita; Nivaldo Lúcio Speziali, servidor técnico-administrativo Gilberto dos Santos.

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

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

1. COMUNICAÇÕES: A- O Prof. Bismarck Vaz da Costa procedeu à leitura da carta do Prof. João

Antônio Plascak encaminhada a esta Câmara  informando da suspensão de seu pedido de Programa

Sabático. B- O Prof. Bismarck apresentou a proposta do novo estatuto da UFMG e sugeriu que os

membros refletissem sobre a estrutura proposta para o ICEx. Sugeriu, ainda, que a referida proposta

ficasse à disposição de todos no departamento para sua avaliação e posterior discussão. C- O Prof.

Bismarck leu a carta de renúncia como membro da Câmara encaminhada pelo Prof. Ulisses. --------------

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

2.  HOMOLOGAÇÕES: A - O Prof. Bismarck  apresentou o parecer favorável à participação do

Departamento de Física  no curso de graduação de Fonoaudiologia a ser oferecido pelo Departamento

de Oftalmo-otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG analisado pelo Prof. Maurílio.

Homologado por unanimidade. B- O Prof. Bismarck apresentou o relatório da Comissão de Espaço

Físico referente à solicitação dos professores Rogério Magalhães Paniago e Maria Sílvia Silva Dantas

em relação à instalação do Microscópio de Força Atômica na sala 3091. Esclareceu que a referida sala

será também destinada ao tema Nanoscopia, para o qual será realizado um concurso em março de 1999.

Homologado por  unanimidade. C- O Prof. Bismarck apresentou o pedido de afastamento do país feito

pelo Prof. Roberto Luiz Moreira, para visita científica à Universidade de Toulon e do Var, França, no

período de 15 de março a 21 de maio de l999. Esclareceu que todos os documentos necessários já

estavam anexos ao pedido. Homologado por  unanimidade. -----------------------------------------------------

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

3. APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES: O Prof. Bismarck colocou em votação a aprovação das

atas das reuniões dos dias 20/09, 23/10, 13/11, 27/11 e 22/12 de l998. Aprovadas por unanimidade.------

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

4. PEDIDO DO PROF. ROBERTO MAGALHÃES PANIAGO: O Prof. Bismarck apresentou o

pedido de concessão de gratificação de Raios X do Prof. Roberto Magalhães Paniago junto ao

Departamento de Pessoal da UFMG. Foi esclarecido pelo Prof. Nivaldo que outros servidores do

departamento que trabalham  com atividades afins também obtiveram a referida gratificação. Aprovado

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

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

5. PLANO DE TRABALHO DO PROF. RICARDO WAGNER: - O Prof. Bismarck apresentou o

plano de trabalho do Prof. Ricardo Wagner  Nunes para contratação como professor adjunto em regime

de dedicação exclusiva. Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO NA ÁREA DE NANOSCOPIA:- O Prof.

Bismarck informou os novos nomes dos professores externos ao departamento que irão compor a banca

do concurso da área de Nanoscopia, esclarecendo que os professores sugeridos inicialmente estavam

impossibilitados de comparecerem nos dias de realização do referido concurso. Foram sugeridos os

nomes dos professores Waldemar Augusto de Almeida Macedo da CNEN e Mônica Cota do Instituto

de Física da UNICAMP. Aprovados por unanimidade.-----------------------------------------------------------

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

7. REGIMENTO DO CENEX DO DF: O Prof. Bismarck apresentou as alterações do regimento do

CENEX. Ainda foram sugeridas alterações na redação de ordem estética. O documento foi aprovado

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

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

8 . OUTROS ASSUNTOS: A- O Prof. Bismarck leu a carta do Prof. José Sampaio sobre o seu

trabalho junto à FAPEMIG. A Câmara propõe que seja redigida uma proposta de normatização para

nortear as decisões referentes à repasse de recursos financeiros gerados a partir de trabalhos

desenvolvidos pelos professores em outras entidades.Decidiu-se que as tarefas de avaliação de teses,

dissertações, participação em concursos e julgamento de projetos em órgãos governamentais de

Fomento à Pesquisa, executados por membros do Departamento, quando remunerados, não devem

implicar em repasses ao Departamento, por entender que a remuneração tem o caráter de cobrir

despesas do docente. Esta decisão deve  ficar formalmente explicitada no documento de normatização

referido acima.  Aprovada por unanimidade. B- O Prof. Bismarck apresentou o parecer do Prof.

Maurílio sobre o projeto apresentado pelo Prof. Klaus Krambock sobre o curso de Gemologia e

Lapidação Avançada. A Câmara solicitou um parecer técnico-científico, considerando que o parecer do

Prof. Maurílio diz respeito a aspectos de viabilidade financeira. O Prof. Nivaldo assumiu a

responsabilidade por tomar providências referentes ao parecer  técnico-científico. O projeto deverá

voltar à Câmara após o referido parecer. C- A Câmara solicitou que, conforme ata de reunião de

24/08/98, o Coordenador da Incubadora de Empresas apresente relatórios semestrais descrevendo as

atividades desenvolvidas no projeto e autorizou o Prof. Bismarck a tomar as providências necessárias

para o cumprimento desta decisão. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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, 05 de fevereiro de

1999.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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