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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 14 horas. do dia 09 de fevereiro de 2011, na sala 4114 do Departamento de 
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 001 de 04 de 
fevereiro de 2011, com a presença dos seguintes membros: professores José Marcos 
Andrade Figueiredo (Presidente), Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Hélio 
Chacham, Marcos Assunção Pimenta, Maria Carolina Nemes, Ana Maria de Paula, 
Bernardo Ruegger Almeida Neves, Edmar Avelar Soares, Ubirajara Agero Batista e a 
discente Ana Cristina Rodrigues de Oliveira.. -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 29/11/2010 E 21/12/2010: a ata de 29/11/2010 foi 
aprovada com 01 abstenção e a de 21/12/2011 foi aprovada por unanimidade.---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTO DO PAÍS: a) Antônio Sérgio Teixeira PIres: 
participar do workshop “Korrelationstage 2011”, em Dresden, Alemanha, no período de 
28/02/2011 a 04/03/2011;  b) João Francisco Coelho Santos Jr.: realizar visita de 
colaboração científica no Instituto de Astronomia y Física Espacial da Universidade de 
Buenos Aires, em Bueno Aires, Argentina, no período de 13/02/2011 a 22/02/2011; c) 
Roberto Luiz Moreira: participar do congresso “VI International Materials Symposium 
MATERIAIS 2011 VI” e do “XV Meeting os SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais, 
em Guimarães, Portugal, no período de 16/04/2011 a 24/04/2011; d) Silvia Helena 
Paixão Alencar: participar da conferência “Processos de transporte e acreção em 
objetos estelares jovens”, em Munique, Alemanha, no período de 05/02/2011 a 
15/02/2011 e e) Wagner José Corradi Barbosa: realizar visita de colaboração científica 
no Instituto de Astronomia y Física Espacial da Universidade de Buenos Aires, em Bueno 
Aires, Argentina, no período de 13/02/2011 a 18/02/2011. Após verificar que os encargos 
didáticos atribuídos aos professores não serão prejudicados os pedidos foram 
homologados por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O 1º. 
SEMESTRE DE 2011: o Prof. José Marcos Andrade Figueiredo iniciou a sessão 
informando que a Comissão para Distribuição de Encargos Didáticos está tendo 
dificuldades para concluir a distribuição no 1º. semestre. O presidente solicitou aos 
membros apresentação de propostas para solucionar o problema. Inicialmente o 
presidente apresentou a síntese das turmas que estão sem indicação docente e 
esclareceu que são 28 turmas das disciplinas de física experimental. Informou  que está 
prevista a liberação de 04 bolsas para monitores de pós-graduação do programa REUNI, 
e sugeriu que fossem priorizadas para o ensino à distância. Esta sugestão obteve a 
concordância de todos os presentes. O presidente apresentou carta do Prof. Ado Jório de 
Vasconcelos solicitanto dispensa completa de seus encargos didáticos por motivo de sua 
nomeação para diretor da CTIT (Coordenadoria de Transferência e Inovação 
Tecnológica). Em virtude das dificuldades relatadas não foi possível liberá-lo 
completamente, sendo portanto, aprovada a diminuição de 01 turma dos encargos 
atribuídos ao professor. Solicitou, em seguida, uma posição dos  presentes sobre a 
tomada de decisão em redistribuir essas turmas entre os professores ou designá-las aos 
estudantes em estágio docente. Em seguida colocou o assunto em discussão. A discente 
Ana Cristina Rodrigues de Oliveira, manifestou-se apresentando a declaração anexa, e 
colocou a posição dos alunos em relação aos encargos didáticos atribuídos aos 
discentes. Informou que, geralmente, quando há dificuldades na alocação de turmas os 
estudantes acabam sendo prejudicados.-----------------------------------------------------------------
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Terminadas as discussões e, conforme sugestões de todos os presentes, o presidente 
colocou em votação a proposta para aumentar a carga didática adotando os seguintes 
critérios: a) Docente vinculado à Pós-graduação, bolsista CNPq: até 8 horas/semanais, b) 
Docente vinculado à Pós-graduação, não bolsista CNPq: até 12 horas/semanais e c) 
Docente não vinculado à Pós-graduação: até 16 horas/semanais. A proposta foi 
aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em seguida o presidente colocou em votação a distribuição didática anexa. Aprovada por 
unanimidade. Conforme anuência dos membros da Câmara Departamental, ajustes 
posteriores, se necessários, poderão feitos pelos membros da comissão.----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. OUTROS ASSUNTOS: a) Projeto de Desenvolvimento de Desembolso do Plano 
de Negócios para implantação do CMINAS – Coordenador: Prof. Flávio Orlando 
Plentz Filho: o presidente da sessão apresentou o plano de trabalho e o cronograma de 
desembolso do termo de cooperação técnica 16.015/10. Após análise e discussão os 
ajustes referentes ao projeto foram aprovados por unanimidade.----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 09 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

  

 




