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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 09:30h do dia 09 de abril de 2002 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO 005 de 15 de abril de 2002, com a presença dos seguintes membros: Professores
Marcos Assunção Pimenta (Sub-chefe - Presidente), Ricardo Schwartz Schor, Elmo Salomão Alves,
Reinaldo Oliveira Vianna, Roberto Luiz Moreira e Maurílio Nunes Vieira.----------------------------------1. EVENTUAL ABERTURA DO CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO: Prof. Marcos
Assunção Pimenta informou que foram encerradas no dia anterior (08/04/2002) as inscrições para
concurso de professor titular e que houve 06 inscritos, todos pertencentes ao departamento. O Prof.
Maurílio Vieira solicitou ao presidente da sessão um relato geral do assunto a ser discutido e aprovado,
por esta ser sua primeira reunião. O Prof. Marcos Pimenta relatou a decisão anterior da Câmara
Departamental referente a possibilidade de se realizar concurso para professor adjunto assim que fossem
encerradas as inscrições para professor titular e constatada a participação apenas de professores
internos ao departamento. O Prof. Marcos Pimenta esclareceu que a idéia do Prof. Sampaio seria
realizar o concurso no prazo mais rápido possível, de modo a fazer a nomeação do candidato aprovado
até o dia 06 de julho/2002. Após esta data, o candidato aprovado só poderá ser contratado em fevereiro
de 2003, devido à realização de eleições neste ano de 2002. O Prof. Marcos Pimenta expôs que em
virtude da exigüibilidade de tempo para realização de todos os procedimentos necessários para
implementação, seria difícil conseguir a contratação dentro deste prazo. O Prof. Ricardo Schor
manifestou que, se fosse possível a contratação ainda este ano, seria conveniente a realização do
concurso imediatamente. O Prof. Marcos Pimenta colocou que a idéia é transformar a vaga para
professor adjunto, e realizar o concurso na Área de Pesquisa Experimental, utilizando as Técnicas
ópticas de Espectroscopia Raman e/ou Infravermelho, em Polímeros e/ou Nano-estruturas de Carbono.
Argumentou que em virtude da impossibilidade de se contratar ainda este ano, seria conveniente pedir
de imediato a autorização orçamentária para realização do concurso e posteriormente encaminhar o
edital a ser publicado. Após esclarecimentos, o professor Marcos Pimenta leu OF/DF/012/02 ref.
solicitação de autorização para liberação da dotação orçamentária e para realização do concurso. O
Prof. Elmo Salomão, após terminada a leitura, argumentou que se há possibilidade de contratação
rápida dever-se-ia realizar o concurso o mais rápido possível. O Prof. Marcos Pimenta informou que
esta autorização deve ser aprovada em Brasília, e o tempo para todos os procedimentos seria restrito. O
Prof. Maurílio Nunes Vieira pediu esclarecimentos sobre a necessidade de se fazer pedido de nova
dotação orçametária uma vez que a vaga já está prevista e aprovada. O Prof. Roberto Moreira
esclareceu que a autorização para professor titular não é a mesma e que se deveria informar que a vaga
não será preenchida por externos. O Prof. Elmo Salomão confirmou sua opinião e questionou sobre a
razão de não enviar imediatamente o edital, usando todos os prazos mínimos para a realização do
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concurso. O Prof. Marcos Pimenta esclareceu que, com o adiamento do concurso previsto para ser
realizado um mês atrás para a Área de Pesquisa Experimental, não era absolutamente certo que os
candidatos em potencial para ocupar a vaga aparecessem para realizar o concurso às pressas. Sugeriu
que seria melhor enviar o edital para publicação no final do mês de abril. O Prof. Roberto Moreira
esclareceu que, se por algum motivo não for publicada a nomeação até 05 de julho, a contratação se
dará somente após o período eleitoral. O Professor Roberto considera que o melhor seria a realização
do concurso entre os meses de outubro a dezembro e contratar o candidato em fevereiro de 2003.
Encerradas as discussões o Prof. Marcos Pimenta fez o encaminhamento da seguinte proposta: Enviar o
pedido para autorizar a realização do concurso e posteriormente enviar o edital para publicação.
Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------O Prof. Marcos Assunção Pimenta 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, 09 de abril de 2002.

