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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada 

às 09:00h do dia  13 de janeiro de 2004 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 

CONVOCAÇÃO No. 001 de 07 de janeiro de 2004, com a presença dos seguintes membros: 

Professores Hans-Dieter E.K.-H. Pfannes (Presidente), Antônio Sérgio Teixeira Pires, Alfredo Gontijo 

de Oliveira, Ricardo Schwartz Schor, Ronald Dickman, Rogério Magalhães Paniago, Marcus Vinícius 

Baeta Moreira, o servidor técnico-administrativo Gilberto dos Santos e discente Ricardo de Carvalho 

Falcão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. COMUNICAÇÕES: Não houveram comunicações a serem feitas.-----------------------------------------

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

2. EDITAIS DE CONCURSOS PARA PROFESSOR TITULAR E ADJUNTO: O presidente da 

sessão iniciou as discussões informando que,  conforme decidido em reunião anterior, serão realizados 

concursos para provimento de 01(uma) vaga para professor titular e de 03 (três) vagas para professor 

adjunto, assim aprovadas: 01(uma) vaga para área de Física Teória e 02 (duas) vagas para área de 

Física Experimental. Informou ainda que, caso o candidato aprovado no concurso para titular seja 

docente da própria UFMG, o Departamento poderá publicar, em seguida, o edital para concurso da 4a. 

(quarta) vaga de adjunto.  Em seguida fez leitura das propostas de editais e colocou o assunto em 

discussão. Encerradas as discussões e colocado em votação os editais que foram aprovados por 

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

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

3. ANTE-PROJETO PARA CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA: O Prof. Hans-Dieter 

Pfannes  apresentou o projeto elaborado pela comissão e colocou o assunto em discussão. Encerradas 

as discussões, o presidente da sessão colocou  em votação  a proposta de se adiar a aprovação deste 

assunto. Devendo, primeiramente, apresentar o projeto para análise a todos interessados do 

departamento que quizerem se manifestar. Proposta, esta,  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, 13 de janeiro de 2004. 


