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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 16:00h do dia 12 de março de 2003 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO no. 004 de 10 de março de 2003, com a presença dos seguintes membros:
Professores José Francisco de Sampaio (Presidente),  Antônio Sérgio Teixeira Pires, Oscar Nassif de
Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Marcus Vinícius Baeta Moreira,
e o servidor técnico-administrativo Gilberto dos Santos. -----------------------------------------------------------
1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE  10/01/2003, 30/01/2003 e 14/02/2002: O assunto foi retirado de
pauta devendo ser apresentado em próxima reunião. ---------------------------------------------------------------
2. COMUNICAÇÃO: O Prof. Sampaio informou que a partir de 01/04/2003 será seu último dia no
cargo de Chefe do Departamento de Física, cargo este que será ocupado pelo Prof. Hans-Dieter e que
antes disso convocará a Câmara para uma última reunião onde pretende fazer um balanço de sua
chefia. A seguir descreveu o andamento das obras da mudança da biblioteca e do sistema de água
pressurizada e informou que o DPFO está encarregado de elaborar o edital da concorrência para a
construção dos gabinetes. Confirmou que a localização dos equipamentos do sistema de água
pressurizada foi definida e será na entrada lateral do estacionamento do DF. ---------------------------------
3. HOMOLOGAÇÕES: A) AFASTAMENTO DO PAÍS: O presidente do plenário apresentou o
pedido para afastamento do Prof. Eduardo de Campos Valadares que solicitou autorização para
participar do evento internacional “Edinburgh Science Festival”, no período de 14/04/2003 a
20/04/2003, em Edinburg, Escócia. Não foi necessário indicar substituto para seus encargos didáticos
por se tratar de  período de férias. Colocado em votação foi homologado por unanimidade. ---------------
B) BOLSA DE PESQUISADOR VISITANTE: Foram apresentados os pedidos de auxílio junto à
FAPEMIG para a vinda do Dr. Sérgio André Fontes Azevedo da Universidade Federal de Feira de
Santana, pelo período de 05/01/2003 a 31/10/2003  e do pesquisador Christophe Robert Chaubet da
Université de Montepellier, convidados dos professores Hélio Chacham e Paulo Sérgio Soares
Guimarães, respectivamente. Após votação os pedidos foram homogados por unanimidade.--------------
4. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DOCENTES/INA/2001: O Prof. Sampaio
informou que a Comissão de Avaliação indicada na reunião anterior analisou os relatórios individuais
de 2001 e emitiu seu parecer a ser aprovado pela Câmara Departamental. Em seguida fez a leitura do
relatório e apresentou um balanço geral da avaliação feita pela comissão baseado nos critérios
anteriormente definidos pela câmara. Prestou alguns esclarecimentos sobre o relatório e colocou o
assunto em discussão. Encerradas as discussões o relatório foi aprovado por unanimidade.----------------
5. PROJETO DOS PROFESSORES RENATO LAS CASAS E TÚLIO JORGE DOS SANTOS:
O Prof. Sampaio leu carta dos professores apresentando a proposta para “Colaboração em projeto de
Instumentação Astronômica com o Observatório Nacional/MCT”. Em seguida fez leitura da carta
da coordenadora da Área de Astronomia e Astrofísica do MCT/Observatório Nacional que se
compromete consertar e conservar o espectrógrafo de baixa resolução Zeiss e do detetor CCD “OMA
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Spec 400”, ambos pertencentes ao Observatório Frei Rosário/UFMG durante o desenvolvimento do
projeto. Apresentou parecer emitido pelo Prof. Luiz Paulo Ribeiro Vaz que analisou o projeto,
manifestando-se favorável a sua execução e implementação. Após alguma discussão o assunto foi
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Os documentos acima mencionados
constituem anexos desta ata.---------------------------------------------------------------------------------------------
6. OUTROS ASSUNTO: A) ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO DO PROF.
TÚLIO JORGE DOS SANTOS: O Prof. Sampaio fez leitura da carta do professor que solicitou
alteração do período de sua licença prêmio de 22/04/2003 a 21/10/2003 para 22/09/2003 a 21/03/2004.
Após alguma discussão o pedido foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------
B1) PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO PROF. RICARDO
WAGNER NUNES: O Presidente da sessão apresentou o processo de renovação de DE do professor
Ricardo Wagner Nunes e fez leitura do parecer emitido pelo Prof. José Rachid Mohallem  que analisou
os relatórios referentes aos 02 últimos anos e o plano de trabalho para o próximo biênio, manifestando-
se favorável a manutenção do regime de trabalho do docente.  Encerradas as discussões o assunto foi
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------
B2) PROGRESSÃO HORIZONTAL: Em seguida foi analisado o pedido de progressão horizontal do
Prof. Ricardo Wagner Nunes e apresentado os relatórios dos 02 últimos anos. Após conferida a
pontuação atribuída a seus relatórios o pedido foi aprovado por unanimidade.--------------------------------
C) PROJETO DO PROF. EDUARDO VALADARES: “Tecnologias Educacionais voltadas para
a Inovação”: O Prof. Sampaio apresentou cópia do convênio firmado entre a CT&IT e a FINEP
visando a execução do projeto, nas dependências da incubadora da UFMG. O presidente do plenário
relatou que os termos do convênio não envolvem nenhum departamento ou unidade acadêmica,
entretanto o projeto foi proposto e será executado pelo Prof. Eduardo Valadares do Departamento de
Física em colaboração com outro docente do COLTEC lotado no Depto. de Química. Informou
também que o Diretor da CT&IT, Prof. Alfredo G. de Oliveira, discutiu com a chefia do Departamento
de Física visando encontrar uma maneira de contornar a situação. Disse também que o Chefe do
Departamento conversou com o Prof. Eduardo Valadares mostrando-lhe que um projeto de extensão
de um professor do Departamento deve ser considerado um projeto do mesmo. O Prof. Valadares
então solicitou que o projeto fosse encaminhado à Câmara Departamental e que o Chefe solicitasse à
Câmara a sua aprovação “a-posteriori”.  Encerrados os esclarecimentos necessários e após alguma
discussão os membros da Câmara consideraram que o projeto deve ser considerado um projeto de
extensão do Departamento. Em seguida o Prof. Sampaio colocou a seguintes propostas para votação:
a) Registro do projeto na Secretaria de Convênios e no CENEX  do Instituto de Ciências Exatas,
b) Repasse das taxas definidas ao Departamento de Física que incidirão sobre 50% dos recursos,
excetuando-se as bolsas e contrapartidas financeiras. Após votação as propostas foram aprovadas por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D) SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO PROF. EDUARDO C. VALADARES: O Prof.
Sampaio apresentou o relatório elaborado pela Comissão de Espaço Físico e Obras sobre uma
solicitação de espaço do Prof. Valadares para análise e discussão. Encerradas as discussões o relatório
da Comissão, na íntegra, foi aprovado por unanimidade ressaltando-se: a) conceder ao professor parte
da sala onde funcionava o CIM (sala 2063A), correspondendo a uma área de 81 m2, contiguos, como
descrito na figura mostrada no relatório; b) que o professor providencie para que todo o restante da
área onde funcionava o CIM fique de acordo com a referida figura, isto é, a numeração das salas e as
divisões internas, etc.  As divisórias que não se fizerem necessárias devem ser retiradas. Todas as partes
que não lhe estão destinadas devem ser desocupadas.-----------------------------------------------------
E) CARTA DO DIRETOR DA CT&IT: O Prof. Sampaio leu Ofício INC-21/2003 do Prof. Alfredo
Gontijo de Oliveira, Diretor da CT&IT, comunicando aprovação do projeto “Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômica – EVTE/SEBRAE”, com orçamento de R$7.000,00, referente ao projeto
“Produção de nanotubos de carbono” do Prof. Flávio Orlando Plentz deste Departamento.  O ofício
esclarece que a taxa de administração a ser paga à FUNDEP seria de 7,5% e o repasse à UFMG seria de
2% e que o SEBRAE estabeleceu um máximo de 10% para taxas de administração. Estes percentuais,
portanto, inviabilizam a aplicação da Resolução 10/95 do Conselho Universitário que estabelece a
destinação de no mínimo 10% para a Unidade. Após alguma discusssão e feito o levantamento dos
percentuais atribuídos a cada Órgão os representantes da Câmara manifestaram sua discordância tanto
quanto ao procedimento de se ter projetos de docentes executados diretamente pela CT&IT, sem a
concordância do Departamento e/ou Unidade, bem como com a definição de taxas que respeitam a
Resolução 10/95 para a administração central da UFMG mas não a respeitam com relação às Unidades
Acadêmicas. Também consideraram que o valor das taxas destinadas à FUNDEP deveria ser revisto,
dada à simplicidade da gestão do projeto. O assunto foi colocado em votação e prevaleceu, por
unanimidade, a discordância com os procedimentos da CT&IT. -------------------------------------------------
F)  REGIMENTO DO CENTRO DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA: O Prof.
Sampaio informou sobre as alterações ocorridas no processo de utilização de recursos obtidos através
da resolução 10/95 do Conselho Universitário. Por decisão do TCU estes recursos devem ir para conta
única da União e serem repassados ao orçamento do ICEx. Assim sua utilização se torna menos ágil.
Esclareceu que além das taxas previstas na resolução o regimento do CENEX do Departamento prevê
mais 2% para o próprio CENEX e que este percentual pode ser administrado pela FUNDEP. Sugeriu à
Câmara reavaliar as taxas do regimento atual tendo-se em conta estas novas mudanças.--------------------
G) ENCARGOS DIDÁTICOS PARA APOSENTADOS BOLSISTAS: O Prof. Sampaio consultou
à Câmara sobre a necessidade de se aplicar a regra do Departamento de se atribuir encargos didáticos
aos pesquisadores aposentados bolsistas. Explicou que várias vezes o Prof. Geraldo Mathias Ribeiro
manifestou sua vontade em não ter encargos didáticos e que neste momento o Prof. Alaor Silvério
Chaves também já manifestou sua intenção em não dar aulas e acrescentou que o Prof. Francisco
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César de Sá Barreto solicitou reativação de sua bolsa de pesquisa junto ao CNPq.  Após alguma
discussão colocou-se em votação a pergunta do chefe do Departamento que recebeu resposta positiva
unânime, ficando decidido que os bolsistas terão encargos didáticos. ------------------------------------------
O Prof. José Francisco de Sampaio 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, 12 de março de 2003.


