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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00 hs

do dia 11 de janeiro de 2002 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme

CONVOCAÇÃO 001 de 09 de janeiro de 2002, com a presença dos seguintes membros: Professores

José Francisco de Sampaio (Presidente),  Alfredo Gontijo de Oliveira, Ricardo Schwartz Schor, Hélio

Chacham, Reinaldo Oliveira Vianna e Bernardo Ruegger de Almeida Neves. ---------------------------------

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 19 E 21 DE NOVEMBRO DE 2001. Foi retirado de pauta e

deverão ser aprovadas em próxima reunião-------------------------------------------------------------------------

2. COMUNICAÇÕES: A- PROFESSORES SUBSTITUTOS: O Prof. José Francisco de Sampaio

relatou a contratação dos novos professores substitutos do Departamento: Maria de Fátima Satuf

Rezende e Celson Diniz Pereira, com contratos vigentes de 02/01 a 31/12/2002 e 02/01 a 15/05/2002,

respectivamente e a renovação de contratos dos professores Sebastião Luiz Pereira e Marcos Juliano

Magalhães com prorrogação até 30/07/2002 e 23/08/2002 respectivamente. -----------------------------------

B –CONCURSOS: I) PROFESSOR ADJUNTO: O Prof. José Francisco de Sampaio relatou que

apesar de alguns contratempos, ocorridos para a realização do concurso,  o prazo de inscrição termina

em 17/01/2002 e  que  tem 05 (cinco) dias para escolha da Banca Examinadora. Ficou agendada uma

reunião para o dia 18/01/2002 para definição da mesma e da data para realização das provas. O Prof

Ricardo Schwartz Schor esclareceu que deveria adotar os seguinte procedimentos para a composição

da banca: 1) Não deveria participar professor interessados em algum candidato; 2) Seria autorizada a

participação de professor interessado no concurso; 3) Deveria contar com a participaçao de pessoal

interno e externo ao departamento; 4) Não  deve autorizar a participação do orientador de doutorado de

candidato inscrito para o concurso e 5) Deveria se atentar para que a banca não seja tendenciosa para a

área de Física de Partículas.  Foi solicitada uma lista provisória dos inscritos para facilitar a escolha dos

membros da banca. II) PROFESSOR TITULAR: O Prof. José Francisco de Sampaio informou que o

edital do concurso para professor titular foi publicado no dia 07/01/2002, com previsão para realização

das provas em junho. Esclareceu que se o concurso for homologado até 03/07/2002, talvez se consiga a

contratação ainda antes do período eleitoral; esclareceu que já discutiu essa possibilidade com a futura

reitora. Mencionou que caso o aprovado venha a ser do próprio Departamento talvez se solicite abertura

de concurso para professor adjunto ainda este ano. ---------------------------------------------------------------

C – FUNDO DOS FUNDOS : O Prof. José Francisco de Sampaio informou que há recursos

disponíveis, com previsão para liberação do restante em maio/2002 e que apesar de ser da rubrica de

Equipamento/Importado o mesmo poderá ser usado em Infra-Estrutura e obras como:  água

pressurizada, construção de gabinentes, reformas, etc. Informou que o Prof. Flávio Orlando Plentz

solicitou a importação de um Liquefator de hélio sendo esta a única importação prevista. --------------------

D – NOVOS RUMOS DO CIM: O Prof. José Francisco de Sampaio informou que o Prof. Eduardo

de Campos Valadares está criando o Estatuto do CIM. Em que pretende-se ter como enfoque principal
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criar uma organização independente da burocracias da UFMG, transformando-o em uma ONG

(Organização não Governamental), onde o Departamento de Física entrará com a cessão de Espaço

Físico sem intervenção da Câmara Departamental no seu funcionamento. Contudo, na diretoria haverá

03 (três) representantes docentes como sócios fundadores pertencentes ao Departamento. O Prof.

Alfredo Gontijo de Oliveira informou que é necessário uma mudança conceitual e esclareceu que a

vinculação do Departamento com o CIM seria ideológica. Onde a participação dos lucros se faria na

forma de repasses previstos no estatuto. O Prof. Ricardo Schwartz Schor indagou de como seria feito o

controle dos recursos a serem repassados ao departamento. O Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira

esclareceu que  seria uma questão de confiança mútua e que as prestações de contas podem ser

analisadas pelos representantes do departamento. Concluiu-se que a Câmara Departamental não terá

nenhum poder sobre as atividades do CIM a não ser o direito   ceder ou não o  Espaço Físico para seu

funcionamento e terá como retorno o repasse de recursos provenientes dos lucros obtidos no período. O

chefe do departamento encerrou a discussão pois este assunto deverá vir à Câmara no momento

adequado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D – PROJETO DO PARQUE TECNOLÓGICO:  O Prof. José Francisco de Sampaio, apresentou

um resumo do projeto que recebeu da reitoria visando a criação de um parque tecnológico na UFMG. O

Prof. Alfredo Gontijo fez uma análise rápida do documento e um breve relato sobre os pontos contidos

no projeto. A discussão versou sobre a localização do Parque Tecnológico, que será o Quarterião 15 do

Campus da Pampulha, e os fins de sua implementação, voltados para preservação ambiental. ---------------

E – INTERCÃMBIO:  O Prof. José Francisco de Sampaio apresentou carta referente a possibilidade

de se firmar convênio entre alunos da UFMG com Richland College/USA, onde os estudantes seriam

contratados para lecionar Física ou Matemática. O Prof. Sampaio achou interessante a idéia, uma vez

que poderá absorver mão-de-obra de alunos recém formados, como mestrandos e doutorandos. O Prof.

Reinaldo Oliveria Vianna ponderou se  esta interação não seria prejudicial para os alunos de mestrado

pois estes seriam desviados da sua continuidade ao doutorado. O Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira

argumentou que o estudante deve ter a livre opção de escolha.  Após discussão os membros da Câmara

Departamental concluiram que se deveria solicitar maiores detalhes sobre o perfil da Instituição como

também  sobre a forma de implementação do intercâmbio. -------------------------------------------------------

 F – USO DA SALA 2058: O Prof. José Francisco de Sampaio leu carta encaminhada pelo Diretor do

ICEx informando da decisão de retornar o controle definitivo desta sala, onde funcionava a secretaria do

LCC, ao Departamento de Física. Esclareceu que o diretor do LCC recebeu o mesmo comunicado do

Diretor do ICEx e já havia entrado em contado com a chefia do Departamento que solicitou-lhe a

desocupação da referida sala num prazo aproximado de 2 meses. ----------------------------------------------

3. HOMOLOGAÇÃO: A) ACERTOS DE ENCARGOS DIDÁTICOS: O Prof. José Francisco

de Sampaio apresentou aos membros da Câmara Departamental as modificações feitas por ele nos

encargos didáticos referente ao 2o  sem/2001. (ver distribuição anexa). As mudanças foram feitas em
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virtude da greve o que levou à alteração do calendário, e com isso a necessidade de substituição de

professores em algumas disciplinas. Colocado em votação, os acertos foram aprovados por

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO: O Prof. José Francisco de Sampaio informou a extinção da

antiga comissão, como autorizado anteriormente pela Câmara, e para a criação da Comissão de Espaço

Físico e Obras disse que indicou “ad-referendum” os professores Elmo S. Alves e Nivaldo L. Speziali.

Colocou em votação a aprovação do ”ad-referendum” que foi aprovado por unanimidade. Consultada se

a composição da comissão está em com um número suficiente de membros a Câmara decidiu manter

este número de dois membros e, caso haja necessidade, o número poderá ser alterado. Colocado em

votação foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------

C) PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PROFESSOR VALERI KOKSHENEV: O Prof. José

Francisco de Sampaio apresentou o pedido de afastamento do país do Prof. Valeri Kokshenev no

periodo de 13 a 27/01/2002, para realizar estágio dentro do Convênio CNPq/NSF, junto a Universidade

da Flórida, Gainesville, Estados Unidos, pedido este que foi aprovado “ad-referendum” da Câmara. Este

foi homologado por unanimidade. D) PROJETOS DE EXTENSÃO: Em virtude da extensão do

prazo para apresentação dos projetos o assunto foi retirado de pauta, devendo retornar na próxima

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E) BOLSA DE RECÉM-DOUTOR: O Prof. Sampaio aprovou “Ad-referendum”  a vinda do bolsista

Recém-doutor Carlos William de Araújo Paschoal no âmbito do projeto “Instituto do Milênio”, projeto

em parceria com a Escola de Engenharia/UFMG e o Prof. Roberto Luiz Moreira, que supervisonará o

bolsista pelo período de 01/01/02 a 30/06/02. Homologado por unanimidade. -----------------------------------

4. AVALIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PROJETO DO PROFESSOR ALAOR SILVÉRIO

CHAVES – PESQUISADOR SÊNIOR. O Prof. José Francisco de Sampaio leu a carta do Prof.

Alaor Silvério Chaves solicitando renovação da bolsa. Passou a palavra ao Prof. Alfredo Gontijo de

Oliveira que fez análise dos documentos  apresentados. O Prof. Alfredo Gontijo expôs o pontos

principais analisados e informou que o relatório e o Plano de Trabalho, dentro do mérito, estão corretos.

Após uma análise do projeto proposto anteriormente e as atividades desenvolvidas, discutiu-se sobre a

possibilidade de o pedido não ser aprovado na reitoria. O Prof. Alfredo declarou haver alguma

compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as propostas e acreditar ser defensável a renovação.

Após as discussões e avaliações foi colocada em votação a renovação da bolsae Aprovada por

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. INDICAÇÃO DE COORDENADOR DO PROJETO “PALESTRAS EM ESCOLAS”: Em

virtude do desligamento do Prof. Alaor Silvério Chaves da coordenação do projeto, por sua solicitação

por causa de acúmulo de tarefas, o chefe do departamento propôs o nome do Prof. Leonardo Fonseca e

colocou o assunto em discussão. O Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira perguntou sobre a filosofia do

projeto e se demandava uma pessoa de relevância científica  como a do Prof. Alaor Chaves. Sugeriu
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que, dada a relevância deste projeto, seria interessante a adoção dos seguintes procedimentos:  a)

elaboração de uma minuta do projeto; b) discussão com outro professores; c) definir a metodologia de

excecução e d) discutir e apresentar uma proposta à Câmara Departamental para ser analisada, uma

vez que o corpo docente do departamento não tem tradição com este tipo de atividades. O Prof. Ricardo

Schwartz Schor não considerou todos estes procedimentos relevantes para implementação do projeto, e

os considerou uma burocratização do processo. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta:

criação de uma comissão composta pelos nomes dos Professores Agostinho Aurélio Garcia Campos e

Alfredo Gontijo de Oliveira  juntamente com o Prof. Leonardo Fonseca na coordenação. Colocado em

votação aproposta foi aprovada por inanimidade.-------------------------------------------------------------------

6. ALOCAÇÃO DE DOCENTES E PÓS-DOUTORANDOS EM GABINETES: O Prof. José

Francisco de Sampaio informou que com o aumento da vinda de professores visitantes ao departamento

há necessidade de se ter sempre disponível uma ou mais salas para visitantes (atualmente essa sala é a

4177). Além disso havia demanda por gabinetes de professores substitutos e de pós-doutorandos.

Apresentou relatório da Comissão de Espaço Físico e Obras que começara a analisar este assunto. Um

problema apontado pela comissão é a alocação de professores junto com o Prof. R. Quiroga. O

professor ocupa atualmente um gabinete de tamanho dos que são ocupados por dois professores mas

geralmente ninguém se sente confortável em dividir a sala com ele.  A Comissão solicitou também

definição da Câmara sobre a situação, com relação a direitos a espaço físico, dos seguintes professores

Américo, Anuar Abras, Benedicto Jonas, Carlos Joel e João Florêncio. Ainda se discutiu a conveniência

de se colocar pós-doutorandos dividindo gabinetes com os professores. Após alguma discussão decidiu-

se: 1) outorgar à Comissão autonomia para negociar e resolver os problemas de ocupação de gabinetes,

trazendo para a Câmara os casos polêmicos ou as situações de impasse; 2) sugerir à Comissão que

professores não dividam seus gabinetes com pós-doutorandos; 3) sugerir também que estudem a

viabilidade de colocar juntos os professores substitutos; 4) estudar uma solução para o caso do Prof.

Quiroga, talvez deslocando-o para uma sala menor, se a solução encontrada for a de que ele não divida

gabinete. Quanto à situação dos cinco professores acima descritos esclarece que a Câmara concedeu

ao Prof. João Florêncio a chance de ter aqui um local onde possa ficar e atender seus alunos, por estar

realizando visitas frequentes ao Departamento. Quanto aos outros quarto a Câmara definirá suas

situações e comunicará sua decisão à Comissão. ------------------------------------------------------------------

7.  OUTROS ASSUNTOS: A) PROJETO DE EXTENSÃO PATME: O Prof. José Francisco de

Sampaio apresentou Projeto dos professores Marcus Vinícius Baeta Moreira e Wagner Nunes

Rodrigues  para realização de consultorias, para sua própria Empresa, dentro de Convênio PATME com

o SEBRAE. O Prof. Alfredo considerou que o projeto deveria ser analisado por um relator. O Prof.

Hélio Chacham foi indicado para analisar o projeto e dar um parecer na próxima reunião. B)

REPRESENTANTES EM COLEGIADOS E COMISSÕES: 1) Colegiado do Curso de Graduação em
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Matemática: Foi indicado o nome do Prof. Reinaldo Oliveira Vianna. 2) Comissão de Correção das

Provas de Reopção, Transferência e Obtenção de Novo Título: Foi reconduzido o Prof. Rogério

Magalhães Paniago. Colocado em votação os nomes foram aprovados por unanimidade. Todos os

mandatos são para o período de 02 anos a partir desta data. C) PROGRESSÃO HORIZONTAL: Foi

apresentado o pedido do Prof. Klaus Krambrock solicitando progressão do nível de Professor Adjunto II

para III. Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------

8) PALAVRA FRANCA: DECLARAÇÃO DO PROF. ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA:

Antes que o chefe do Departamento declarasse encerrada a reunião o Prof. Alfredo fez uso da palavra

e solicitou que fosse registrado seu apoio ao comportamento adequado da chefia, parabenizando-o pelas

decisões tomadas referentes a realização dos concursos para professor titular e adjunto do

departamento. Esclarece que a chefia executou perfeitamente os procedimentos determinados pela

Câmara Departamental. O Prof. Hélio Chacham declarou seu apoio às palavras do prof. Alfredo

Gontijo dando todo o respaldo à declaração. ------------------------------------------------------------------------

O Prof. José Francisco de Sampaio  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, 11 de janeiro de

2002.


