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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 

15:00hs do dia 11 de março de 2010, na sala 4114 do Departamento de Física, Instituto de Ciências 

Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 002 de 09 de março de 2010 com a presença dos seguintes 

membros: Professores José Marcos Andrade Figueiredo (Presidente), Gabriel Armando Pellegatti 

Franco (Subchefe),  Roberto Luiz Moreira, Maria Carolina Nemes, Ricardo Schwartz Schor, Ana Maria 

de Paula, Edmar Avellar Soares, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Rodrigo Gribel Lacerda, o servidor 

técnico-administrativo Erick de Souza Ávila e a discente Ana Cristina R. de Oliveira.---------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA REFERENTES AO PLANETÁRIO NO ESPAÇO 

TIM/UFMG DO CONHECIMENTO: O presidente da sessão fez um breve histórico sobre o processo de 

implantação do Planetário e do Observatório no Espaço do Conhecimento, informou que as 

negociações foram feitas por representantes da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, da 

UFMG e da empresa patrocinadora TIM. Esclareceu que o Prof. Renato não participou dessas 

negociações e que o mesmo vem tendo pequenos desentendimentos com a equipe nomeada pelo 

Magnífico Reitor Ronaldo Tadêu Pena. Em vista disso, solicita à Câmara Departamental um 

posicionamento para resolver os problemas relacionados à postura do professor. O Prof. José Marcos 

Andrade Figueiredo reconheceu o esforço e a dedicação do professor Renato nos trabalhos de 

instalação do Planetário e do Observatório no Espaço do Conhecimento, mas salientou que é preciso 

respeitar as decisões tomadas pelos Órgãos de Deliberação Superior da UFMG. Em seguida o 

presidente fez leitura da carta (anexa) da coordenadora de implantação do Espaço TIM UFMG do 

Conhecimento,  Professora Patrícia Kauark Leite. Terminada a leitura o presidente abriu inscrição para 

manifestações dos presentes. O Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães relatou que é comprovada a 

participação do professor Renato Las Casas nas negociações e na aprovação do projeto de 

implantação do Planetário e do Observatório no Espaço do Conhecimento. Parabenizou o professor 

pela qualidade técnico-científica para coordenar as atividades de Astronomia, sendo favorável à sua 

indicação. O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo discordou das informações do professor no 

tocante à participação do mesmo no processo de negociação e aprovação do projeto, reafirmando sua 

informação anterior. A Profa. Ana Maria de Paula declarou que o professor Renato Las Casas foi 

indicado em reunião do dia 24/02/2010.  Salientou que sua indicação para o cargo de assistente 

educacional não foi discutida, mas é favorável em manter o professor, como representante do 

Departamento de Física, junto ao Espaço TIM do Conhecimento. O Prof. Edmar Avellar Soares e a 

Profa. Maria Carolina Nemes concordaram plenamente com a professora e apoiaram a indicação. 

Nesse momento das discussões o presidente fez leitura da carta da coordenadora de Implantação do 

Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Profa. Patrícia Kauak Leite, com “de acordo” do Magnífico 
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Reitor, Prof. Ronaldo Tadêu Pena, narrando desentendimentos ocorridos entre professor e os 

coordenadores das atividades educativas. O documento estabelece que as determinações, já definida 

pelo Magnífico Reitor, referentes à programação para inauguração do Espaço devem ser mantidas. O 

Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães afirmou que não há  fato novo para discussão e concorda, 

enfaticamente, que o professor Renato Las Casas seja indicado, como representante do 

Departamento de Física, para coordenar as atividades de astronomia em virtude da excelente 

qualidade de seu trabalho e do conhecimento científico na área. O Prof. Gabriel Armando Pellegatti 

Franco também reconheceu o trabalho dispensado pelo professor Renato para a  implantação do 

Planetário e do Observatório, mas discordou do professor Paulo Sérgio Soares Guimarães no tocante 

à sua qualidade técnico-científica e sugeriu a indicação do professor aposentado Rodrigo Dias Tarsia.  

O Prof. Roberto Luiz Moreira salientou que o trabalho do professor Renato é muito reconhecido. 

Quanto ao cargo oferecido apoiou a indicação de seu nome e esclareceu que as regras precisam ser 

seguidas. O servidor técnico-administrativo Erick de Souza Ávila, declarou que a comunidade do 

Departamento de Física sempre buscou a excelência, tendo preocupação em manter sua integridade 

política e a qualidade técnico-científica. O servidor concorda que deve-se aceitar  o cargo  e seguir as 

determinações dos órgãos da hierarquia superior da UFMG. A discente Ana Cristina R. de Oliveira 

concordou com a qualidade do trabalho do professor e sugeriu criar uma comissão para fiscalizar as 

atividades relacionadas ao Planetário e ao Observatório no Espaço. O presidente da sessão discordou 

com a criação da comissão e recomendou encerrar as discussões e iniciar a votação. O Prof. Roberto 

Luiz Moreira sugeriu que a votação fosse em escrutínio secreto. Como não houve uma definição dos 

membros presentes no plenário, o Prof. José Marcos A. Figueiredo colocou em votação a proposta de 

se realizar o escrutínio aberto. A proposta do presidente foi aprovada com 05 votos a favor, 03 votos 

contra e 03 abstenções. Deferida a decisão, o presidente colocou as seguintes propostas em votação: 

1. Indicar o Professor Renato Las Casas para coordenar as atividades de astronomia no Espaço TIM 

UFMG do Conhecimento. Aprovada com 10 votos a favor e 01 voto contra, declarado pelo Prof. 

Gabriel Armando Pellegatti Franco e 2. Aprovar o texto do OF/DF/004/2010 (anexo). Aprovado com 10 

votos a favor e 01 abstenção. Os representantes da Câmara Departamental autorizaram à chefia 

intermediar nas negociações do professor Renato Las Casas com a equipe de implantação do Espaço 

TIM UFMG do Conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------- 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, 11 de março de 2010.  




