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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 

realizada às 14:00hs do dia 09 de abril de 2010, na sala 4114 do Departamento de 

Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 004 de 05 de abril 

de 2010, com a presença dos seguintes membros: Professores José Marcos Andrade 

Figueiredo (Presidente), Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Hélio Chacham, 

Marcos Assunção Pimenta,  Ana Maria de Paula, Rodrigo Gribel Lacerda, Edmar Avellar 

Soares e o servidor técnico-administrativo Erick de Souza Ávila.----------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: a) 11/03/2010: após 

leitura foi aprovada com 06 votos a favor de 02 abstenções e   b)18/03/2010: aprovada 

com 06 votos a favor e 02 abstenções.--------------------------------------------------------------------

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

2. HOMOLOGAÇÃO: afastamento do país do Prof. André Santarosa Ferlauto: 

participar da Conferência 2010 Materials Research Society Spring Meeting, em San 

Francisco, Estados Unidos, no período de 02/04/2010 a 12/04/2010.  Após verificar que 

os encargos didáticos atribuído ao professor não foram prejudicados o pedido foi 

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

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

3. ANÁLISE DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

(Definição das áreas dos concursos professor adjunto): inicialmente o presidente 

informou que o departamento recebeu 03 (três) novas vagas, dentro do Programa 

REUNI/APOIO, com previsão para publicação de edital em maio/2010. Em seguida 

apresentou o novo Planejamento Estratégico para as próximas 13 vagas docentes a 

serem alocadas ao departamento (relatório anexo). No planejamento atual a comissão 

sugeriu que o(s) edital(ais) incluissem todas as áreas de pesquisa  do Departamento de 

Física sem especificar o grupo. O presidente esclareceu que a 1ª. vaga desse 

planejamento já fora ocupada com a nomeação do Prof. Gerald Weber (aproveitamento 

do 2º. colocado no último concurso). Em seguida informou que está prevista para 2011 a 

concessão de 02 (duas) novas vagas de reposição do Banco de Vagas da UFMG, 

provenientes das aposentadorias dos professores Agostinho Aurélio Garcia Campos, 

José Francisco de Sampaio e Paulo Roberto Silva e mais 01 (uma) vaga para professor 
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adjunto em virtude da aprovação de docente do próprio departamento em concurso para 

professor titular a ser realizado em maio de 2010. Terminadas as discussões o 

presidente colocou em votação a aprovação do Relatório da Comissão de Planejamento 

Estratégico. Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------

Em seguida foi colocada em discussão a definição da seqüência das áreas dos editais 

das próximas 03 (três) vagas já liberadas dentro da quota de vagas do Programa 

REUNI/APOIO. O presidente colocou em votação a proposta de aprovar a seqüência das 

áreas estabelecidas no Planejamento Estratégico a seguir: 1ª. vaga (Experimental), 2ª. 

vaga (Experimental) e 3ª. vaga (Teoria). Aprovada por unanimidade.----------------------------

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

Expansão de vagas dentro do Programa REUNI: O Prof. Marcos Assunção Pimenta 

sugeriu ao presidente colocar em discussão a permanência ou não do departamento na 

expansão de vagas do programa. O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo, consultou o 

plenário que aprovou, por unanimidade, a inclusão do assunto na pauta. O Prof. Marcos 

Assunção Pimenta relatou que a permanência no programa acarretará aumento nos 

encargos didáticos atribuídos aos professores e que, o aumento de vagas discentes nas 

condições atuais comprometerá a qualidade do curso. Em seguida manifestou-se 

favorável em recusar a expansão de vagas do REUNI.  Terminadas as discussões o Prof. 

José Marcos Andrade Figueiredo colocou em votação a seguinte proposta:  o 

Departamento de Física não tem mais interesse na expansão de vagas do Programa 

REUNI e decidiu por afastar do programa. Proposta aprovada por unanimidade.-------------

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

O presidente informou que fará consulta informal à PROGRAD e posteriormente 

comunicará da decisão ao corpo docente do departamento.----------------------------------------

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

4. DEFINIÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO – BAREMA PARA AVALIAÇÃO DOS 

QUESITOS DA PROVA DE TÍTULOS DE DOCENTES EM CONCURSO PARA 

PROFESSOR ADJUNTO: o presidente informou que conforme decisão do Conselho 

Universitário, através RESOLUÇÃO NO. 11/2009, de 06 de outubro de 2009, a Câmara 

Departamental deverá definir a pontuação-limite dos quesitos da prova de títulos de 

docentes. Em seguida colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões foi 

aprovada, por unanimidade, a seguinte tabela de pontuação:--------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quesitos Faixa de pontuação Limite 

Títulos acadêmicos 10 

Experiência Docente 15 

Produção cienfífica, técnica, artística e 

cultural na área 

40 

Administração acadêmica / Experiência 

profissional não docente 

25 

Distinções 10 

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

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

5. ANUÊNCIA DE DISCIPLINAS DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (Cursos Diurno 

e Noturno): o presidente solicitou ao subchefe do departamento relatar sobre a solicitação 

do Colegiado.   O Prof. Gabriel Armando Pellegatti Franco esclareceu que sua aprovação 

não acarretará aumento dos encargos didáticos.  Após discussão e votação foi aprovado 

por unanimidade. (Formulário anexo).-----------------------------------------------------------------------

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

6. RENOVAÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO PROF. ADO JÓRIO DE 

VASCONCELOS: O presidente da sessão apresentou o processo de renovação do 

Regime de Dedicação Exclusiva do professor. Após análise dos relatórios referentes aos 

02 últimos anos e do plano de trabalho para o próximo biênio, todos se manifestaram 

favoráveis à manutenção do regime de trabalho do docente.  Encerradas as discussões o 

assunto foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.-------------------------------

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

7. ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PROGRAMA SABÁTICO: a) Prof. Elmo Salomão 

Alves: o professor apresentou pedido para realização de pós-doutorado na Universidade 

de Boston, Boston, Estado Unidos, no período de 01/09/2010 a 30/08/2011, no período de 

01/09/2010 a 30/08/2011 e b) Prof. José Rachid Mohallem:  o professor apresentou 

pedido para realização de Programa Sabático pelo período de 01/08/2010 a 31/01/2011, 

assim definidos: 02 meses como pesquisador visitante na Universidade de Reims, França 

e 04 meses como pesquisador visitante na Universidade Federal de Santa Catarina. O 

presidente disponibilizou a documentação dos professores para apreciação. Após análise 
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dos planos de trabalho, dos projetos de pesquisa foram aprovados por unanimidade.--------

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

--------------------------------------8. RECURSO REFERENTE À PONTUAÇÃO INA/2009 DO 

PROF. DOMINGOS SÁVIO DE LIMA SOARES: o presidente informou que a Comissão de 

Avaliação dos Relatórios Docentes se reuniu e, após discussão , verificou que deveria ser 

acrescentado 20 pontos no item coordenação de disciplina. Com esse acréscimo a 

pontuação do professor passou a 154 pontos, o que lhe concede o direito à progressão 

horizontal. Em votação a decisão da comissão foi aprovada por unanimidade.------------------

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

---------------------------------------------9. OUTROS ASSUNTOS: A) Análise dos Pedidos de 

Progressão Horizontal dos professores associados: foram apresentados os pedido dos 

docentes e após verificar que todos obtiveram os pontos necessários para progressão 

foram aprovados por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------

----------------------------- B) Carta do professor Luiz Alberto Cury referente furto de um 

computador Lap Top, marca Dell, modelo VOSTRO 1510 de seu gabinete: o 

professor solicitou um posicionamento junto à Câmara Departamental e o ressarcimento 

de um equipamento similar ao furtado. Após discussão os membros da Câmara 

Departamental foram contrários, por unanimidade, ao pedido. --------------------------------------

-----------------------------C) Carta do professor Wagner José Corradi solicitando 

substituição como membro titular do Colegiado do Curso de Graduação em 

Química: o assunto foi retirado da pauta e será discutido em próxima reunião.-----------------

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

---------------------------------------------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 Souza Cruz 

que vai assinada por  todos os membros presentes. Belo Horizonte, 09 de abril de 2010.  




