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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada 

às 14:00h do dia 09 de março de 2006 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 

CONVOCAÇÃO No. 002 de 06 de março de 2006, com a presença dos seguintes membros: 

professores João Antônio Plascak (presidente), Luiz Alberto Cury (Sub-chefe), Antônio Sérgio 

Teixeira Pires, Marcos Assunção Pimenta, Ricardo Schwartz Schor, Aba Israel Cohen Persiano, 

Ricardo Wagner Nunes, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Pedro Licínio de Miranda Barbosa, o 

servidor Técnico-Administrativo Gilberto dos Santos e o discente Bráulio Soares Archanjo.--------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assunto - Editais para o concurso das quatro vagas cedidas ao DF no primeiro semestre de 2006. a) 
Após discussões foi colocado em votação a realização de dois concursos na área de Física 
Experimental, um com duas vagas e contemplando as áreas do grupo P1 do Relatório de Planejamento 
Estratégico, e outro com uma vaga e contemplando as áreas do grupo P2. Aprovado por unanimidade. 
b) Foram também discutidas e analisadas a redação final das áreas que compõem os grupos P1 e P2. As 
propostas foram: 1) áreas do grupo P1 definidas como: fluidos complexos e microfluidica; 
cristalografia por difração de raio X; física de sistemas biológicos. 2) áreas do grupo P2 definidas 
como: informação quântica; spintrônica; físico-química de materiais nanoestruturados. Aprovadas por 
unanimidade. c) Após discussões foi sugerido que a vaga para teoria seja preenchida com os candidatos 
classificados no concurso realizado em outubro de 2005 e ainda em vigor. Aprovado por unanimidade.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Prof. João Antônio Plascak declarou franca e como não houve nenhuma manifestação,  o presidente 

agradeceu a participação de todos e encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada 

por  todos os membros presentes. Belo Horizonte,  09 de março de 2006.  


