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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00 hs do dia 07
de abril de 1999 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO de 06 de abril de
1999, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa (Presidente), Antônio
Sérgio T. Pires, Flávio Orlando Plentz, José Francisco de Sampaio, Nivaldo Lúcio Speziali, Oscar Nassif de
Mesquita, Túlio Jorge dos Santos e servidora técnica-administrativa: Maria Cristina Lacerda de Lacerda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES : O Prof. Bismarck informou que o coordenador do Colegiado de Graduação do Curso
de Física, Prof. José Guilherme M.A. Moreira expôs informalmente a pretensão de aumentar o número de
vagas do curso. Ressaltou, ainda, a sua preocupação com algumas questões referentes à estrutura necessária
para a efetivação desta mudança. Solicitou que a Câmara reflita sobre este assunto até que uma proposta
formal seja apresentada pelo referido colegiado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS DO 1o SEMESTRE DE 1999: O Prof. Bismarck
Vaz da Costa informou que o departamento perdeu 3 professores substitutos e 2 recém-doutores e apresentou
a distribuiçào dos encargos didáticos elaborada pela comissão designada para este fim, esclarecendo haver
ainda 10 turmas de Física básica sem professores indicados. A discussão da distribuição dos encargos
didáticos se misturou àquela do relatório de atividades docentes, discussão esta já iniciada em reunião
anterior. O Prof. Flávio Plentz propôs que as turmas ainda sem professor fossem distribuídas entre os
professores que tiveram seus relatórios considerados insatisfatórios. Foi colocada a distribuição dos encargos
didáticos, com a proposta mencionada,

foi aprovada com 7 votos a favor, 1 voto contra e nenhuma

abstenção.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTES (INA): O Prof. Bismarck Vaz da Costa procedeu à leitura
do relatório final da Comissão de Avaliação dos Relatórios de Atividades Docentes, datado de 22 de março de
1999. Relatou que a Comissão apresentou duas alternativas para os professores que tiveram seus relatórios
abaixo do nível exigido pelo departamento, que seria a apresentação de um plano de trabalho para o próximo
ano ou o aumento da carga didática. Foram apresentados aos membros da Câmara os relatórios de
justitificativa enviados pelos referidos professores à Comissão de Avaliação dos Relatórios de Atividades
Docentes. O Prof. Flávio Plentz sugeriu que, face aos relatórios e justificativas apresentados, as 10 turmas
ainda sem professores, fossem atribuídas a estes professores. O Prof. Bismarck ressaltou que a Comissão
utilizou os critérios adotados até então, porém com um novo enfoque. O Prof. José Francisco Sampaio
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apresentou duas propostas a serem apreciadas pela Câmara: - Proposta 1: Aprovação do relatório apresentado
pela Comissão, sem considerar os desdobramentos que são independentes das ações a serem tomadas com
relação aos professores cujos relatórios foram considerados insatisfatórios. A proposta foi aprovada com 7
votos a favor, 1 voto contra e nenhuma abstenção. Proposta 2: Análise da justificativa apresentada pelo Prof.
Leonardo Fonseca. A Câmara considerou as informações insuficientes para justificar a sua produtividade no
departamento no ano de 1998, sendo portanto o relatório considerado insatifatório. A proposta foi aprovada
com 6 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção. O Prof. Bismarck procedeu à leitura do relatório final que
deve ser anexado ao Relatório INA. O documento foi aprovado por unanimidade. A Câmara passou então à
discussão das atitudes a serem tomadas com relação aos professores que tiveram seus relatórios
insatisfatórios. Decidiu-se, então, que se dê aos professores a oportunidade de apresentar propostas de
trabalho compatíveis com o que se espera de um docente em DE, mas que neste semestre eles teriam seus
encargos didáticos aumentados de modo a cobrir o déficit de professores descrito no ítem anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PEDIDO DE DEMISSÃO DA PROFA. REGINA PINTO DE CARVALHO DA COMISSÃO DE
SEMINÁRIOS: O Prof. Bismarck procedeu à leitura das cartas da Profa. Regina encaminhadas à Câmara
solicitando o seu desligamento da Comissão de Seminários e relatando os fatos que a motivaram a tomar tal
decisão. O Prof. Bismarck relatou as ocorrências, as quais, ele presenciou, informando que foi procurado pelo
Prof. Marcos Pimenta que demonstrou interesse em participar de tal comissão. Esclareceu que houve um mal
entendido referente ao mandato dos professores Regina P. de Carvalho, Pedro Licínio M. Barbosa e Antônio
Sérgio T. Pires, membros da referida Comissão, tendo estes sendo reconduzidos na reunião de Câmara do dia
13/11/98. O Prof. José Francisco Sampaio propôs que a Câmara aceitasse o pedido da professora e
encaminhasse uma carta à mesma comunicando isto e agradecendo pela sua colaboração em todo o período
que esteve sob a coordenação da comissão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PARECER DO PROF. HÉLIO CHACHAM SOBRE O CURSO DE EXTENSÃO DO PROF.
LEONARDO FONSECA: O Prof.Bismarck Vaz da Costa apresentou o parecer do Prof. Hélio Chacham
sobre o mini-curso “O Mundo da Física” proposto pelo Prof. Leonardo Fonseca. Apresentou, ainda, a
estrutura do referido curso. O curso foi aprovado por unanimidade devendo ser consideradas as ressalvas
feitas pelo Prof. Hélio Chacham em seu parecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. FÉRIAS DO PROF. GABRIEL ARMANDO P. FRANCO – O Prof. Bismarck apresentou a solicitação
de férias do Prof. Gabriel Armando P. Franco para o período de 02/08/99 à 31/08/99. Aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO DO SERVIDOR WILLIAN XAVIER D’ALCANTARA: O Prof.
Bismarck procedeu à leitura da carta do servidor Willian Xavier D’Alcantara datada de 05 de abril do ano
corrente, solicitando sua remoção para outra unidade da Universidade. O Prof. Bismarck esclareceu que o
servidor vem apresentando problemas no cumprimento de suas obrigações profissionais, o que tem acarretado
em dificuldades em seu relacionamento com a chefia imediata. Ressaltou, ainda, a dificuldade de se repor
pessoal na Instituição, segundo informações da Diretoria do Departamento de Pessoal, caso a liberação seja
imediata. A Câmara propôs que a situação seja analisada de forma criteriosa, buscando as informações que
possam subsidiar a decisão e viabilizar a solução do caso. Foi proposto que a chefia encaminhe uma carta ao
servidor expondo a situação e esclarecendo que o departamento está empenhado em atendê-lo em sua
solicitação. A proposta foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. OUTROS ASSUNTOS: A – O Prof. Bismarck Vaz da Costa informou que a máquina de xerox será
transferida para a Biblioteca, sendo providenciada uma senha para cada usuário. Mas para a efetivação desta
transferência a Secretaria Administrativa deverá fazer um levantamento da média de gastos por pessoa, setor e
grupos de pesquisa num período de 6 meses, para subsidiar a definição da quota mensal de cada usuário. B. O
Prof. Bismarck apresentou a carta do Prof. José Francisco Sampaio solicitando afastamento para Programa
Sabático, na modalidade pós-doutorado no Department of Chemistry and Biochemistry da Universidade da
California, Los Angeles no período de 01/08/99 a 31/07/2000. Aprovado por unanimidade. C. O Prof.
Bismarck apresentou o parecer do Prof. José Franscico Sampaio referente ao plano de trabalho e relatório de
atividades do Prof. Franklin Matinaga para efeito de manutenção de DE. Aprovado por unanimidade. D. O
Prof. Bismarck procedeu à leitura da carta do Prof. Eduardo de Campos Valadares encaminhada à Câmara
solicitando a destinação da sala atualmente ocupada pela Marcenaria para a transferência do projeto “Física
Divertida” hoje instalado em um módulo da sala 2063. A Câmara propôs o encaminhamento de uma carta ao
professor solicitando a desocupação imediata do referido módulo ocupado na sala 2063 imediatamente e
sugerindo duas opções de espaços para atendimento à sua necessidade. Proposta aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Bismarck Vaz da Costa 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, 07 de abril
de 1999.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

