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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:20h do dia treze
de novembro de 1998 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO/DF 014/98,
de 11 de novembro de 1998, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa
(Presidente), Antônio Sérgio T. Pires, José Francisco de Sampaio, Oscar Nassif de Mesquita, Flávio Orlando
Plentz Filho, Ulisses Azevedo Leitão, Túlio Jorge dos Santos; funcionário Gilberto dos Santos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: A) O Prof. Bismarck propôs reformar a sala 4117 (sala de seminários). B) Indicar o
funcionário Gilberto dos Santos e o Prof. Roberto Luiz Moreira, Presidente da Comissão de Espaço Físico para
realizar um levantamento das prioridades em termos de melhoria da infra-estrutura física do DF. C)Relativo à
melhoria da infra-estrutura física do DF, o Prof. José Francisco de Sampaio argumentou que os corredores
devem permanecer limpos, sem depósitos de materiais obsoletos, principalmente próximo à Sala Limpa. Propôs
à Câmara regulamentação de uma norma que defina procedimentos padrões para descarte de materiais
obsoletos, onde esteja prevista a consulta prévia ao Sr. Gilberto dos Santos. A proposta foi aprovada com 7
(sete) votos a favor e 1 (uma) abstenção. C) O Prof. José Francisco de Sampaio comunicou à Câmara que
necessita
de
um
funcionário
técnico
para
trabalhar
no
Laboratório
Sala
Limpa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DAS ATAS DO DIA 29/09/98 A 23/10/98 - A ata do dia 29/09/98 foi retirada de pauta
para aprovação em reunião posterior. A ata do dia 23/10/98 foi aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROPOSTA DE REGIMENTO DO CENEX - CENTRO DE EXTENSÃO DO DEPTO DE FÍSICA - O
Prof. Bismarck colocou em discussão a proposta do regimento aprovada pelo Conselho Administrativo do
CENEX-FÍSICA em 24/08/98. 1. O Prof. Ulisses levantou uma questão sobre o Capítulo III - Do campo de
atuação, Art. 3o , item 1: “Cursos de extensão na área de conhecimento do Depto de Física e/ou gerados por
demanda da comunidade”. Sugeriu que a Comissão do CENEx especificasse o que são áreas da Física para
que a área de atuação não fique restrita. 2. Foi sugerido também que no regimento fosse especificado a quem
deve ser encaminhada a prestação de contas dos projetos individuais aprovados pela Câmara. 3. O Prof.
Bismarck propôs retornar a proposta de regimento para a coordenação geral para no prazo de uma semana, a
partir da presente data, reformular os itens discutidos e aprovar em reunião posterior. A proposta foi aprovada
por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PROJETO DE EXTENSÃO (ASSESSORIA/CONSULTORIA) - IMPLANTAÇÃO DA FACULDADE
DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DE CARATINGA, DO PROF. ULISSES A. LEITÃO - O Prof.
Bismarck apresentou o seguinte parecer do Prof. Maurílio Nunes Vieira, Coordenador do CENEX-FÍSICA,
relativo ao projeto de extensão do Prof. Ulisses: “Tendo analisado este projeto de prestação de serviços,
recomendo sua aprovação pela Câmara, observando-se que: 1. A documentação está em conformidade com as
orientações da PROEX; 2. As atividades propostas estão de acordo com as determinações da Resolução 10/95
do Conselho Universitário da UFMG; 3. O projeto é auto-financiado e captará recursos para a instituição; 4. Há
um Protocolo Geral de Intenções entre a Sociedade Presbiteriana de Educação e Pesquisa (Caratinga) e a
UFMG”. O parecer foi colocado em votação, tendo sido aprovado com 7 (sete) votos a favor e 1 (uma)
abstenção
do
Prof.
Ulisses.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PROJETO DE EXTENSÃO (PESQUISA ENCOMENDADA) DOS PROFESSORES MARCUS
VINÍCIUS B. MOREIRA E WAGNER N. RODRIGUES - O Prof. Bismarck apresentou o seguinte parecer
do Prof. Maurílio Nunes Vieira, Coordenador do CENEX-FÍSICA relativo ao projeto de extensão -
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Aperfeiçoamento do Dispositivo Semicondutor LDR: “Tendo analisado este projeto de extensão, recomendo sua
aprovação pela Câmara, observando que: 1. A documentação está em conformidade com as orientações da
PROEX e Fundep; 2. As atividades propostas estão de acordo com as determinações da Resolução 10/95 do
Conselho Universitário da UFMG; 3. O projeto é auto-financiado e captará recursos para a instituição; 4. Este
projeto é um esforço inicial para viabilização de um convênio maior entre o IEL (Instituto Euvaldo
Lodi)/FIEMG e a UFMG. Para efeito de registro na PROEx, informo que este projeto está classificado na área
estratégica “Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento” e na linha programática “Universidade e Empresa”, que o
público alvo e a fonte de financiamento é o IEL e que o valor do financiamento é de R$ 7.500 mensais”. Foi
proposta a aprovação do parecer com a observação de que os percentuais precisam ter uma definição mais clara.
O
parecer
foi
colocado
em
votação
e
aprovado
por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. TRANSFERÊNCIA DE UMA SERRA DE FIO PARA O LAB. DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS A coordenação da Oficina Mecânica reivindica a incorporação de uma sala interna, atualmente utilizada pelos
Laboratórios de Preparação de Amostras e Crescimento de Cristais. A Comissão de Espaço Físico sugeriu a
transferência da serra para a sala 3085. A Profa. Karla Balzuweit, em carta enviada à Câmara em 27/10/98,
justificou que a presença da serra de fio em ambientes que contenham componentes eletrônicos como na sala
3085, é completamente incompatível. Sugeriu a transferência da serra de fio para o Lab. de Preparação de
Amostras (sala 4145), desde que se faça uma divisória separando-a fisicamente do resto do laboratório;
aproveitando um pedaço de uma bancada, com pia já instalada. Foi proposta a aprovação da sugestão da Profa.
Karla.
A
proposta
foi
aprovada
por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. LABORATÓRIO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DA DISCIPLINA FÍSICA GERAL
I - O Prof. José Guilherme solicita a concessão de espaço físico para desenvolvimento de recursos didáticos de
Física Básica. Conforme relatório da Comissão de Espaço Físico de 14/06/96, foi sugerida a destinação de
70% da sala 2063 para a incubadora de empresas, sob coordenação do Prof. Eduardo de C. Valadares e deixar
reservado os 30% restantes da referida sala para eventuais necessidades de expansão do projeto da incubadora
e/ou outras necessidades de expansão das atividades do Departamento. O Prof. Bismarck propôs aprovar a
concessão dos 30% da sala 2063 ao Prof. José Guilherme, indicar o Prof. Roberto Alves Nogueira como
coordenador do laboratório e comunicar ao Prof. Eduardo da decisão da Câmara. A proposta foi colocada em
votação,
tendo
sido
aprovada
por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. PROJETO DE ENSINO “CURSO TUTORIAL MULTIMÍDIA PARA FÍSICA GERAL I” DO PROF.
ULISSES A. LEITÃO - O Prof. Bismarck apresentou à Câmara, projeto de ensino sob coordenação do Prof.
Ulisses A. Leitão, tendo como colaboradores os Professores Flávio O. P. Filho e José Francisco de Sampaio. O
objetivo do projeto é elaborar um curso tutorial multimídia de suporte ao estudante, para utilização dentro do
curso de Física I atualmente oferecido pelo Departamento. O Prof. Ulisses apresentou a idéia do projeto que
consiste em criar uma “home page” de Física Geral I na INTERNET. O Prof. Bismarck propôs a aprovação do
projeto. A proposta foi aprovada com 7 (sete) votos a favor e abstenção do Prof.
Ulisses.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. COORDENAÇÃO DA REDE WINDOWS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA- O Prof. Bismarck expôs
à Câmara, a necessidade de um administrador para a rede Windows do Departamento, tendo em vista os
constantes problemas operacionais. Propôs a indicação do Prof. Wagner José Corradi, consultado
anteriormente, para ser o coordenador da rede Windows a partir da presente data, sem mandato estabelecido e,
consultar ao Prof. Roberto A. Nogueira sobre a possibilidade de administração da home-page do DF, com
posterior designação pela Câmara.. O Prof. Ulisses retirou-se da reunião. O Prof. Bismarck colocou a proposta
em
votação,
tendo
sido
aprovada
por
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unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAÍS DO PROF. MARCOS A.
PIMENTA - O Prof. Marcos solicita afastamento do país no período de 30/11/98 a 15/12/98, para
participação no Encontro da Materials Research Society no Massachussets Institute of Technology na cidade de
Boston,
Estados
Unidos.
O
pedido
foi
homologado
por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAÍS DA PROFA. MARIA CAROLINA
NEMES - A Profa. Maria Carolina solicita afastamento do país durante os meses de janeiro e fevereiro de 1999
para realizar estágio técnico na Universidade de Coimbra, Portugal e no Max-Planck Institut Fur Kennphyrik,
Heidelburg. O Bolsista recém-doutor Marcos Donizete R. Sampaio será o substituto de seus encargos
didáticos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. PROJETO DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA PARA 1999 - O
Prof. Bismarck apresentou o Projeto de solicitação de bolsas de monitoria de graduação para 1999, elaborado
pelo Prof. Carlos Heitor D’Ávila Fonseca, Coordenador da monitoria de graduação do Departamento. O
Projeto
foi
homologado
por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. COMISSÃO DE SEMINÁRIOS GERAIS - O Prof. Bismarck propôs a recondução dos Professores
Regina P. de Carvalho, Antônio Sérgio T. Pires e Pedro Licínio M. Barbosa para compor a Comissão de
Seminários Gerais do DF por um período de 2 (dois) anos a partir da presente data. A proposta foi colocada em
votação,
tendo
sido
aprovada
por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES - A Câmara
sugeriu os nomes dos Professores Bismarck V. da Costa (Chefe do Depto), Alfredo G. de Oliveira, Jafferson
K.L. da Silva e Oscar N. de Mesquita. O Prof. Bismarck propôs a indicação dos nomes sugeridos para compor
a Comissão de Avaliação dos Relatórios de Atividades Docentes por um período de 2 (dois) anos, a partir da
presente
data
.
A
proposta
foi
aprovada
por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a constar, o Prof. Bismarck encerrou a sessão lavrando a presente ata que vai assinada por
todos os membros presentes. Belo Horizonte, 13 de novembro de 1998.
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