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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 15:00hs do dia 11 de maio de 2004 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO No. 007 de 07 de maio de 2004, com a presença dos seguintes membros:
Professores Hans-Dieter E.K.-H. Pfannes (Presidente), Hélio Chacham, Alfredo Gontijo de Oliveira,
Ricardo Schwartz Schor, Ronald Dickman, Ariete Righi, Luiz Alberto Cury, Karla Balzuweit e Marcus
Vinícius Baeta Moreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVEITAMENTO DE VAGA DO CONCURSO PARA PROFESOR ADJUNTO. Área
Física Experimental em uma das seguintes especialidades: Macromoléculas (p.ex.: poliméricas ou
biológicas); Nanopartículas (metálicas, semicondutoras ou isolantes, magnetos moleculares), fluidos
complexos, ferrofluidos, Nano-estruturas de carbono (p.ex.: Nanotubos), Estruturas em superfícies e
interfaces. Empregando uma ou mais das seguintes técnicas: Correlação de Fótons, Difração e/ou
Espalhamento de Raios-X, Microscopia de varredura, Ressonância Paramagnética Eletrônica com
conhecimentos também em uma ou mais das técnicas de NMR, ODMR, Ressonâncias Duplas e Triplas
e Ressonância Pulsada”. Realizado nos dias 28 a 30/04/2004. O Presidente da sessão iniciou as
discussões relatando que a Comissão de Planejamento Estratégico reuniu-se para discutir sobre a
manutenção do planejamento elaborado até 2005 ou a elaboração de uma re-análise com apresentação
de novas propostas. O Prof. Hans-Dieter Pfannes fez leitura da carta abaixo assinada por docentes do
departamento, favoráveis ao aproveitamento do concurso e da nomeação do candidato colocado em 3o.
lugar. Em seguida solicitou ao Prof. Ricardo Schwartz Schor, membro da Comissão de Planejamento
Estratégico, para fazer um relato da reunião. O Prof. Ricardo Schwartz Schor informou que a comissão
em sua reunião de 10/05/2004 decidiu, por unanimidade, manter o planejamento atual e recomenda à
Câmara Departamental o aproveitamento do concurso. Terminadas as discussões o presidente do
plenário colocou em votação a seguinte proposta: Seguir a recomendação da comissão de
aproveitamento do concurso e a indicação do candidato Maurício Veloso Brant Pinheiro, aprovado em
3o. lugar para ocupar a vaga. Após votação a proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Hans-Dieter Pfannes 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, 11 de maio de 2004.

