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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 

realizada às 14:00 hs do dia 08 de outubro de 2002 na sala 4114 do Departamento de Física, 

ICEx, conforme CONVOCAÇÃO 013 de 03 de outubro de 2002, com a presença dos seguintes 

membros: Professores José Francisco de Sampaio (Presidente),  Marcos Assunção Pimenta, 

Alfredo Gontijo de Oliveira, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Bernardo 

Ruegger Almeida Neves, Hélio Chacham, Karla Balzuweit, Marcus Vinícius Baeta Moreira, o 

servidor técnico-administrativo Gilberto dos Santos e o discente Ricardo de Carvalho Falcão. ---  

1. APROVAÇÃO DA ATA DE 06/09/2002: A ata foi colocada em discussão sendo aprovada 

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

2. COMUNICAÇÕES: O Prof. Sampaio abriu a sessão dando boas vindas a Profa. Karla 

Balzuweit, representante do corpo docente eleita em 02/10/2002, tendo como suplente o Prof. 

Rogério Magalhães Paniago. ---------------------------------------------------------------------------------  

A) CONVIDADO DO PROF. NIVALDO LÚCIO SPEZIALI: O Prof. Sampaio fez leitura 

da carta do professor solicitando espaço físico para alocar o aluno de doutorado Faustino Reyes 

Caballero da Unviversidade del Valle, Colômbia, nos meses de outubro a dezembro. Durante 

este período o estudante realizará experimentos no Laboratório de Cristalografia------------------ 

B)  BANCA DO CONCURSO: O Prof. Sampaio informou que encaminhou à diretoria do 

ICEx a relação dos componentes da banca do concurso de professor adjunto para conhecimento 

e tomada dos procedimentos devidos.--------------------------------------------------------------------  

3. HOMOLOGAÇÕES: A) AFASTAMENTOS DO PAÍS: O presidente do plenário 

apresentou os seguintes pedidos para afastamentos: 1. Prof. Wagner Nunes Rodrigues: O 

professor apresentou pedido para realizar pesquisa experimental no Laboratório Nacional 

TASC-INFM em Trieste, Itália, no período de 13/10 a 02/11/2002. Foi indicado como 

substituto para seus encargos didáticos o Prof. Marcus Vinícius Baeta Moreira. 2. Prof. 

Gabriel Armando P. Franco: O professor solicitou autorização para participar da Conferência 

“Campos Magnéticos em Estrelas O, B e A: Origem e Conexão com pulsação, rotação e perda 

de massa”, a ser realizada durante o período de 27/11 a 01/12/2002, na University of the North 

West,  na cidade de Mmbatho, África do Sul, para substituto de seus encargos didáticos foi 

indicado o Prof. Wagner José Corradi Barbosa. Colocado em votação os afastamentos foram 

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

B) PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO PROF. MARCOS 

ASSUNÇÃO PIMENTA: O Prof. Sampaio apresentou o pedido do professor Marcos Pimenta, 

que foi encaminhado “ad-referendum” da Câmara, e colocou o assunto em discussão. Após 

colocou-se em votação a homologação que foi aprovada por unanimidade.------------------

C) FÉRIAS EM PERÍODO LETIVO:  O Prof. Sampaio apresentou o pedido do Prof. 

Marcos Assunção Pimenta que solicitou férias para o período de 04/11 a 18/11/02 e de 
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23/12/02 a 21/01/03. Após verificar que o professor cuidará para que não haja prejuízo dos 

encargos didáticos a ele atribuídos no período, seu pedido foi homologado por unanimidade. ----  

4) PROJETO DO PROF. RENATO LAS CASAS PARA COMEMORAÇÃO DOS 30 

ANOS DO OBSERVATÓRIO DA SERRA DA PIEDADE: O presidente do plenário fez 

leitura da carta do professor Renato relatando um projeto para a realização de um evento em 

comemoração aos 30 anos do Observatório. O professor solicita autorização para a realização 

do evento e também para a mudança do nome do “Observatório da Serra da Piedade” para 

“Observatório Frei Rosário”, numa homenagem ao Frei Rosário Joffily. Apresentou o parecer 

do Prof. Luiz Paulo Ribeiro Vaz sobre o assunto, que foi lido pelo Prof. Alfredo. Após leitura 

este professor relatou que o parecer é contrário à troca do nome do Observatório e sugere o 

decerramento de uma placa de agradecimento pela contribuição de Frei Rosário ao 

Observatório. O Prof. Sampaio abriu as discussões e informou que o Prof. Renato Las Casas 

estaria disposto a participar da reunião para prestar esclarecimentos que se fizessem 

necessários. O Prof. Ricardo Schor iniciou as discussões relembrando um pouco da história do 

Observatório onde destacou a contribuição do Prof. Francisco Magalhães. O Prof. Marcos 

Pimenta comentou sobre a atuação do Prof. Renato Las Casas junto ao Observatório, que 

qualificou como “um excelente trabalho”. Argumentou então que ele tem bons motivos para 

propor a homenagem ao Frei Rosário pelo seu apoio ao Observatório que retrocede aos tempos 

de sua criação como pode-se comprovar pela dissertação em história de José Carlos Vargens 

Tamasco (FAFICH-UFMG). O Prof. Alfredo Gontijo fez uma discussão sobre as duas falas 

anteriores destacando também a atuação anterior do Prof. Francisco Magalhães e elogiando o 

atual trabalho que o Prof. Renato vem desempenhando no Observatório. Manifestou sua 

concordância com a homenagem ao Frei Rosário fazendo uma análise sobre a relação entre 

dimensão de uma homenagem e o respectivo homenageado. Seguiu-se então uma discussão 

sobre a conveniência de se enviar ao Conselho Universitário a proposta de mudança do nome 

mas concluiu-se que a decisão cabia à Câmara que não seria conveniente remeter o assunto ao 

Conselho. Encerrada as discussões o Prof. Sampaio colocou em votação as seguintes propostas: 

1) Aprovar a realização do Evento no OAP para comemoração dos 30 anos do Observatório; 

2) Autorizar a homenagem ao Frei Rosário Joffily com a mudança do nome do “Observatório 

da Serra de Piedade” para “Observatório Frei Rosário”. A primeira foi aprovada por 

unanimidade e a segunda foi aprovada com 06 votos a favor, 01 contra e 04 abstenções. ----------  

5) INDICAÇÕES DE REPRESENTANTES DE COLEGIADOS: a) Colegiado de 

Graduação do Curso de Engenharia Mecânica: foram reconduzidos os professores Flávio 

Orlando Plentz Filho (Titular) e Sebastião José Nascimento de Pádua (Suplente); b) Colegiado 

do Curso de Graduação em Matemática: foi indicado o Prof. Marcos Donizetti Rodrigues 
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Sampaio (Suplente) e c) Colegiado de Graduação em Química: foi indicado o Prof. Ado 

Jório de Vasconcelos. Colocadas em votação as indicações foram aprovadas por unanimidade. --  

6) PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO DO PROF. VAGNER EUSTÁQUIO DE 

CARVALHO: O Prof. Sampaio apresentou o pedido do professor para liberação da licença 

por um período de 03 (três) meses a partir de 22/04/2003. Após alguma discussão o pedido foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------  

7) OUTROS ASSUNTOS: A) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

DOCENTE DE ÂNGELO MALACHIAS DE SOUZA. O Prof. Sampaio apresentou o 

relatório do estudante e solicitou ao Prof. Oscar Nassif para fazer uma análise. O Prof. Oscar 

relatou que o aluno desempenhou muito bem as atividades de ensino a ele atribuídas no 

período. Após conhecimento e discussão o relatório foi colocado em votação sendo aprovado 

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

B) PEDIDOS DE FÉRIAS EM PERÍODO LETIVO: O Prof. Sampaio apresentou os 

pedidos dos seguintes professores: Abá Israel C. Persiano para o período de 26/12/02 a 

15/01/2003, Alfredo Gontijo de Oliveira de 31/12/02 a 13/02/2003, Emmanuel Araújo Pereira 

de 31/12/02 a 30/01/2003 e de 01/03/03 a 15/03/03, Franklin Massami Matinaga de 02/01/2003 

a 31/01/03 e de 15/12/03 a 30/12/03 e Leonardo Fonseca de 31/12/02 a 13/02/2003. Após 

verificação de que estes professores cuidarão para que não haja prejuízo dos encargos didáticos 

a eles atribuídos no período, todos os pedidos foram aprovados por unanimidade.------------------  

C) PLANEJAMENTO DE CURSO: O Prof. Sampaio fez leitura da carta do Prof. José 

Guilherme onde solicita autorização para remanejar os períodos de recesso de fim de ano e a 

semana do vestibular para liberação das aulas no período de 23/12/02 a 14/01/2003 sem 

prejuízo da carga didática da disciplina. Apresentou o cronograma que foi analisado pelo 

plenário. Após alguma discussão concluiu-se que a Câmara não poderia autorizar modificações 

no calendário que é definido por um órgão de decisão superior, neste caso o CEPE. ---------------  

O Prof. José Francisco de Sampaio 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, 08 de outubro de 2002.  

 

 

 

 

 

 

 




