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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada no dia            
treze de julho de hum mil novecentos e noventa e oito, na sala 4114 do Departamento de                 
Física, ICEx, conforme Convocação 008.07/98, de 10 de julho de 1998, com a presença dos               
seguintes membros: Professores José Rachid Mohallem (Presidente), Bismarck Vaz da Costa,           
Antônio Sérgio Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Nivaldo            
Lúcio Speziali, Túlio Jorge dos     
Santos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. COMUNICAÇÕES: A) O Prof. Rachid comunicou a eleição dos representantes da Câmara,             
nas categorias de Prof. Titular e Adjunto e deu-lhes as boas vindas. B) Prof. Rachid fez um                 
breve relato sobre o pedido de vagas docentes de 1998, do Departamento de Física onde das                
seis 06 (seis) vagas solicitadas somente 01 (uma) foi concedida. Informou ainda que foi pedido               
destaque e fará recurso à CPPD em agosto de 1998. Mediante a concessão de apenas uma vaga                 
para 1998 e nenhuma para 1999, a Câmara achou melhor não indicar membros para a nova                
Comissão de Pessoal Docente, deixando tal indicação para o futuro. C) Prof. Rachid informou              
também que ainda não obteve resposta da consulta à PJ da manutenção do pessoal sem vínculo                
no Departamento de   
Física.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
2. ATAS DAS REUNIÕES DOS DIAS 24.04.98 E 29.05.98: Foram sugeridas pequenas            
correções na ata do dia 24.04, colocada em votação, aprovada por unanimidade. A ata do dia                
29.05.98 foi retirada de    
pauta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. HOMOLOGAÇÕES DE VÁRIOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CHEFIA: A)         
Homologação da solicitação de renovação por mais oito meses da bolsa de Recém-Doutor,             
CNPq, Marcos Donizete, que trabalha com a Profa. Maria Carolina Nemes. Analisado o             
projeto e relatório, foi colocada em votação e homologada por          
unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B) Solicitação de cooperação internacional dos Professores: Hans-Dieter Pfannes         
Capes/Probral (Alemanha) e Roberto Luiz Moreira Capes/Cofecub. Após as informações sobre           
os projetos, foram colocadas em votação as homologações dos mesmos, e aprovadas por             
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C) Homologação da solicitação do Prof. Manoelito M. de Souza , professor da Universidade              
Federal de Vitória, para um Pós-Doutorado, com bolsa da Capes, PICDT/CAPES/UFES, com a             
Profa. Maria Carolina Nemes. Prof. Rachid informou que o Prof. Paulo Roberto, participa da              
cooperação. Após análise do Curriculum Vitae e projeto, foi colocada em votação e aprovada  
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por 
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D) Pedido de Bolsa de Professor Visitante do Dr. Anderson Dias (Coordenador Prof. Roberto              
Moreira). Prof. Rachid informou que, conforme rotina do Departamento de Física, a solicitação             
foi encaminhada para o Prof. Abá analisar o projeto e dar um parecer. O parecer do Prof. Abá                  
foi favorável. Colocada em votação, aprovada por       
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E) Afastamento do País do Prof. Gustavo de Almeida Magalhães Sáfar, professor substituto do              
Departamento de Física para participar da “10th International Conference on Molecular Beam            
Epitaxy - MBE-X em Sophia Antipolis/França, no período de 30/08/98 a 04/09/98. O Prof.              
Rachid informou que professores substitutos não podem se afastar do país; portanto, o referido              
professor deverá usar suas férias, já tendo indicado o seu substituto dos encargos didáticos.              
Colocada em votação, aprovada por     
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
F) Prof. Rachid informou o pedido de férias do Prof. Marcos Assunção, cujo afastamento no               
exterior se encerra em 30/07/98, sendo as férias usadas para finalizar os trabalhos propostos.              
Informou também que o professor tem direito a 45 dias de férias e que não tinha encargos                 
didáticos neste período, por motivo da greve. Colocada em votação, aprovada por            
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
G) Prof. Rachid informou sobre o pedido de participação no congresso “Sixth Latin American              
conference on the Mösbauer Effect - Lacame-98” em Cartagena de Índias, Colômbia, 13 a              
19/09/98, do Professor Aposentado Anuar Abras que foi enviado à Fapemig/CNPq. Colocado            
em votação foi aprovado por     
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. INDICAÇÕES DE MEMBROS DE COMISSÕES: Foram indicados os seguintes nomes           
para comporem as representações: Colegiado de Graduação em Engenharia Mecânica:          
Professores Emmanuel Araújo Pereira (titular), e Fernando Augusto Batista (suplente) com           
mandato de 13.07.98 a 11.07.00; Colegiado de Ciência da Computação: Professores Luiz Paulo             
Ribeiro Vaz (titular) e Hélio Chacham (suplente) com mandato de 13.07.98 a 11.07.00;             
Colegiado de Matemática: Professores Ricardo Schwartz Schor e Antônio Sérgio Teixeira           
Pires com mandato de 13.07.98 a 11.07.00; Comissão de Correção de Provas de Reopção,              
Transferência e Obtenção de Novo Título foram indicados os Professores Rogério Magalhães            
Paniago e João Francisco Coelho dos Santos Júnior  com  mandato  de  13.07.98   a    11.07.00,  
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permanecendo o Professor Abá Israel Cohen Persiano, como presidente. Colocadas em           
votação, aprovadas por   
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROF. ULISSES AZEVEDO LEITÃO (1997):          
Foi apresentada a justificativa do atraso na entrega do relatório. Colocado em votação,             
aprovado por  
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. SOLICITAÇÃO DE TÉCNICO PARA OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA        
SERRA DA PIEDADE: A Câmara pede uma proposta que contenha sugestões de como             
resolver o problema, em vista da proibição de contratações. Após, o assunto deve voltar à               
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. ALOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ANEXO À INCUBADORA DE EMPRESA: O           
Prof. Rachid fez a leitura do parecer nº 02/98, do Prof. Maurílio, sobre Projeto de Extensão                
"Física: uma brincadeira divertida" onde prof. Maurílio avalia o mérito do projeto            
positivamente. O Prof. Valadares, dentro deste projeto, solicita o espaço físico que fica entre a               
sala da Incubadora (nº 2063) e a marcenaria (nº 2064). Prof. Rachid lembra o pedido               
anteriormente feito pela coordenação de Física Geral, de usar aquele espaço para instalar             
computadores para estudantes com recursos para Ensino, do fundo Fundep. Chamou a atenção             
também para o fato de que o Prof. Valadares ocupa espaço indevidamente e, na atual               
solicitação, mistura projeto e espaço físico, contrariamente às orientações da Câmara. Após            
discussões a Câmara determina que o prof. Valadares deve encaminhar o projeto de extensão              
separadamente que a solicitação de espaço físico seja encaminhada para a Comissão de Espaço              
Físico emitir seu parecer. A câmara encaminha para votação a concessão do espaço (sala sem               
número) para coordenação de Física Geral. Colocada em votação, aprovada com 6 (seis) votos              
a favor e 1 (uma) abstenção.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS DE DOCENTES EM LICENÇA:         
Prof. Rachid informou sobre os pedidos de afastamentos para participação em congressos e             
Intercâmbio, cujos os professores solicitantes, na época cumpriram a formalidade do           
Departamento de Física indicando os seus substitutos. Entretanto, informou que a greve criou             
alguns conflitos que a Chefia procurou amenizar: A turma da Profa. Maria Elizabeth (Física C               
Noturna) ficou a cargo do Prof. Domingos Gentil de Queiroz (professor substituto); com a              
saída do Dr. Alejandro, o Prof. Luiz Orlando assumirá uma turma. As turmas do Prof. Hans,                
que está saindo para um Pós-Doutorado, ficarão a cargo do Prof. Alfredo Gontijo. Enquanto   o  
Prof. Luiz Orlando não volta da licença médica, o Prof. Roberto Nogueira o substituirá.              
Colocada a proposta das substituições em votação, aprovada por         
unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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9. ABERTURA DE CONCURSO PARA 03 VAGAS DE PROF. ADJUNTO          
(PROPOSTA: SIMULAÇÃO, ESTRUTURA, ELETRÔNICA E NANOSCOPIA): O prof.        
Schor chamou a atenção sobre a inconveniência de se realizar concursos com um único              
candidato e cobrou da chefia uma divulgação ampla dos futuros concursos. Foi informado de              
que esse é o procedimento padrão. Foram apresentadas as propostas: Abertura de Concurso na              
área de Simulação e na área de Estrutura Eletrônica, concurso com editais com prazos              
mínimos. Foram apresentados também os textos dos editais. Colocadas em votação as            
propostas e textos dos editais, aprovados por unanimidade.A definição da área da terceira vaga              
foi adiada para a próxima Reunião.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10. OFERTA DE DISCIPLINAS MODULARES EM SUBSTITUIÇÃO ÀS FÍSICAS         
GERAIS A, B, C, D: O prof. Rachid informou que existe demanda de vários colegiados para a                 
oferta de disciplinas de conteúdo específico. Informou também que a comissão departamental            
que estuda a reforma do ciclo básico, tem uma proposta elaborada, que foi apresentada pelo               
Prof. José Guilherme, para essa mudança, introduzindo 07 módulos em substituição às Físicas             
A, B, C e D. Ressalvada a possibilidade de maior flexibilidade na definição dos módulos, a                
proposta de substituição das Físicas A, B, C e D, totalizando 16 créditos, por um conjunto de                 
módulos, totalizando 18 créditos (transcrita na íntegra), foi aprovada por unanimidade, com a             
ausência do prof. Bismarck. As opções de cada colegiado deverão ser votadas em separado.              
Íntegra da proposta em anexo.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11. CRIAÇÃO DE TAXA SOBRE RECURSO DE PROJETOS PARA SUSTENTO DE           
INFRAESTRUTURA: Foi sugerida pelo Chefe do Departamento, a criação de uma taxa,            
sobre variados recursos da pesquisa, para sustento da infra-estrutura departamental. As           
discussões da comissão designada pela Câmara para estudar tal procedimento foram relatadas.            
Após discussões foi votada a proposta: taxar em 10% os recursos das atuais "taxas de               
bancada" e estudar um escalonamento dos índices que serão praticados para os projetos de              
pesquisa, devido aos valores muito altos, em alguns casos. Aprovada por           
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12. OUTROS ASSUNTOS: A) Solicitação de afastamento do país, do Prof. Monken para             
participar do "Workshop  on  Mysteries,  Puzzles  and  Paradoxes  in  Quantum  Mechanics" na 
Universitá Degli Study di Milano, Itália no período de 30 de agosto a 5 de setembro.                
Apresentado substituto para seus encargos. Colocada em votação, aprovada por unanimidade--- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B) Foi lido o projeto de "Divulgação Científica entre o Observatório Astronômico da Serra da               
Piedade (OAP/UFMG) e a Editora de Ciência e Tecnologia do Jornal Estado de Minas              
(ECT/EM) colocada em votação, aprovada por      



 
Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 499-5633 
Instituto de Ciências Exatas Telex  31 2308 
Departamento de Física Fax  (031) 499-5600 
Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br 
30161-970  Belo Horizonte - MG - Brasil 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C) Foram lidas cartas do Prof. Paulo Sérgio, coordenador da 9th Brazilian Workshop on              
Semiconductor Physics"que será realizada em 07 a 12/02/99, solicitando apoio do DF e espaço              
para montagens preliminar da Secretaria do Congresso. Colocada em votação, aprovado por            
unanimidade..-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, o Prof. José Rachid Molhallem declarou encerrada a sessão da                             

qual eu, Idalina Agostinha Barbosa Pfannes, na qualidade de Secretária do Departamento de                         

Física lavrei a presente ata que vai assinada por todos os membros presentes. Belo                           

Horizonte, 13 de julho de         

1998.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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


