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

às 14:00h do dia 14 de julho de 2005 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 

CONVOCAÇÃO No. 005 de  11 de julho de 2005, com a presença dos seguintes membros: 

professores João Antônio Plascak (Presidente), Hélio Chacham, Alfredo Gontijo de Oliveira, Ricardo 

Schwartz Schor, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Ado Jório de Vasconcelos, Maurílio Nunes Vieira, 

Pedro Licínio de Miranda Barbosa e o discente Bráulio Soares Archanjo.-------------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DA ATA DE 16/06/2005: Após alguma discussão e colocada em votação foi 

aprovada por unanimidade, sem prejuízos das modificações sugeridas pelo Prof. Alfredo Gontijo de 

Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

2. HOMOLOGAÇÕES: 2.1. Afastamentos do País: O presidente do plenário apresentou os 

afastamentos dos seguintes professores: a) Prof. Bernardo Ruegger Almeida Neves: participação na 

Conferência “Seeing at the Nanoscale III”, no período de 11/08 a 18/08/2005, na University of 

Califórnia at Santa Bárbara, em Santa Bárbara, USA e b) Prof. João Antônio Plascak: participação do 

“XIV International Materials Research Congress”, na Academia Mexicana de Ciências de Materiales, 

no período de 21/08 a 27/08/2005, Cancun, México. Após verificar que os encargos didáticos 

atribuídos aos professores não serão prejudicados e colocados em votação, os pedidos foram 

homologados com 01 abstenção cada.------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Projetos da Secretaria de Convênios: O presidente da sessão encaminhou os seguintes 

projetos para homologação: 1. Bolsa de Recém-doutor:  a) Pedido do Prof. Mário Sérgio de Carvalho 

Mazzoni, ref. bolsa de recém-doutor para Aline Duarte Lúcio, com vigência de Jul/2005 a Jul/2006, 

com auxílio do CNPq e b) Pedido do Profa. Maria Carolina Nemes, ref. bolsa de recém-doutor para 

Arthur Rodrigo Bosco de Magalhães (renovação), com vigência de Ago/2005 a Ago/2006, com recurso 

do Milênio Informação Quântica (CNPq). 2. Projeto de Extensão - Consultoria: “Análise de 

Identificação, Classificação e Avaliação de Minerais Gemas em Forma Bruta e Lapidada para a 

Receita Federal” Coordenador: Prof. Klaus Krambrock. Todos os pedidos foram homologados por 

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

3. AFASTAMENTOS DO PAÍS: Aprovações: a) Hans-Dieter Pfannes: participação na  “International 

Conference on the Aplications of the Mossbauer Effects, na Université Montpellier II, no período de 03/09 a 

19/09/2005, em Montpellier, França e  b) José Rachid Mohallem: Visita científica, na Universidade de 

Coimbra, no período de 04/09 a 20/09/2005, em Coimbra, Portugal. Após verificar que os encargos didáticos 

dos professores não serão prejudicados foram aprovados por unanimidade.-----------------------------------------------

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

4. INDICAÇÕES DE MEMBROS CENEx-FIS: O Prof. João Antônio Plascak colocou em 

discussão a proposta de se reconduzir os professores José Marcos de Andrade Figueiredo 



  
 
 Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 3499-5633 
 Instituto de Ciências Exatas Telex  31 2308 
 Departamento de Física Fax  (031) 3499-5600 

 Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br 

 30123-970  Belo Horizonte - MG - Brasil 

 

(coodenador), Maurílio Nunes Vieira, Marcus Vinícius Baeta Moreira, e os servidores técnico-

administrativos Alexandre de Melo Moreira e Clóvis de Oliveira Mello Júnior para um mandato de 02 

anos a partir desta data. Após discussão foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------

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

5. DISTRIBUIÇÃO DE GABINETES: O presidente da sessão fez leitura da carta da Profa. Regina 

Pinto de Carvalho, professora voluntária do departamento e em seguida colocou o assunto em 

discussão. O presidente da Câmara encaminhou a solicitação da Professora Regina que deseja 

permanecer em seu gabinete de número 4123 no quarto andar do prédio do DF, ficando sua sala fora de 

possível escolha por parte dos professores restantes ativos no departamento. Após discussão do assunto 

foi consenso dos membros presentes que a Câmara ratificasse a decisão anterior de manter as salas dos 

professores voluntários disponíveis para escolha pelos professores ativos. Entretanto, o Professor Pedro 

Licínio propôs que a Câmara votasse a proposta acima. Após votação, a proposta de deixar a sala 

disponível para escolha foi aprovada com 08 votos a favor e 01 abstenção.-----------------------------------

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

6. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2005:  

O Prof. João Antônio Plascak informou que foi divulgada a proposta de distribuição dos encargos 

didáticos baseada nas solicitações individuais de disciplinas. Em seguida relatou que alguns 

professores estão com encargos reduzidos pelos seguintes motivos: Prof. Marcus Vinícius Baeta 

Moreira, dobrou seus encargos no 1º. Semestre, e Nivaldo Lúcio Speziali, ficou com a coordenação da 

disciplina Introdução à Física Experimental em virtude da licença médica do Prof. Túlio Jorge dos 

Santos. Após alguma discussão e colocada em votação, a distribuição didática foi aprovada por 

unanimidade. Ficou definido que eventuais ajustes poderão ser feitos pela Chefia.--------------------------

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

7. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO: O presidente da sessão apresentou o 

relatório, anexo, para análise do plenário. Em seguida colocou em discussão as seguintes solicitações:  

a) Solicitação para utilização temporária de parte da sala 4161 como Sala de Estudos para os 

Alunos de Pós-Graduação: A comissão recomendou o pleito do coordenador do curso de pós-

graduação, considerando o caráter temporário e emergencial do pedido, desde que tudo transcorra em 

comum acordo com os ocupantes dos laboratórios em implantação no local. Terminadas as discussões 

e votação foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------

b) Direito para concessão de gabinete fora de seu espaço de laboratório (salas 4198/4199) ao 

Prof. José Rachid Mohallem: A comissão recomendou que fosse concedido o direito ao professor de 

escolher novo gabinete, devendo assim, ocupar um gabinete normal fora de seu espaço de laboratório.-- 

Terminadas as discussões e em votação o relatório da comissão foi aprovado por unanimidade.----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O assunto foi 

retirado de pauta e será apresentado posteriormente.--------------------------------------------------------------

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

9. PROGRAMA SABÁTICO DO PROF. JOÃO FRANCISCO COELHO DOS SANTOS 

JÚNIOR: O Prof. João Antônio  apresentou o pedido do professor que solicita afastamento p-ara realização de 

Pós-doutorado a partir de janeiro de 2006. Os membros da Câmara analisaram o mérito do pedido e 

confirmaram que está de acordo com a Resolução no. 10/96. Em seguida foi colocada em votação a liberação 

do professor a partir Janeiro/200. Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------

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

Em seguida o presidente da sessão relatou que os professores Gabriel Armando Pellegatti Franco, Marcos 

Donizeti Rodrigues Sampaio já foram liberados para o realização de pós-doutorado. Argumentou sobre a 

necessidade de se definir uma data única para avaliar todos os pedidos. Após alguma discussão o presidente da 

Câmara Departamental apresentou a seguinte proposta: os pedidos deverão ser feitos 6 meses antes do início do 

pós-doutorado conforme cronograma a seguir:  a) Afastamento para o 2º. semestre, solicitação em Janeiro e b) 

Afastamento para o 1º. Semestre, solicitação em Julho. Após votação a proposta foi aprovada por 

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

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

10. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO FINAL DO PROF. ADO JÓRIO 

DE VASCONCELOS: Foram apresentados o relatório e o plano de trabalho do professor. Após análise 

e discussão da proposta para o próximo biênio e do parecer emitido pela comissão, composta pelos 

professores Pedro Licínio de Miranda Barbosa (presidente), Oscar Nassif de Mesquita, Flávio Orlando 

Plentz Filho e Glaura Goulart da Silva (Depto. de Química), o relatório foi aprovado com 01 

abstenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

11. CARTA DO PROF. AGOSTINHO AURÉLIO GARCIA CAMPOS: (solicitação de reposição 

de equipamentos de informática e mobiliário para os laboratórios de Física Geral: O presidente 

da sessão relatou que a Diretoria do ICEx dispõe de recursos financeiros para serem aplicados nos 

cursos  de graduação. Comunicou que solicitou ao Prof. Agostinho A.G. Campos um orçamento dos 

materiais necessários para os Laboratórios de Física Geral do departamento. Em seguida apresentou o 

orçamento e a lista dos materiais que serão encaminhados para apreciação da Congregação. 

Terminadas as discussões e votação, o orçamento foi aprovado por unanimidade.---------------------------

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

12. PEDIDO DE VAGAS PARA PROFESSOR TITULAR: O Prof. João Antônio Plascak fez leitura do 

OFÍCIO CIRCULAR PRORH no. 015/2005, e do ofício OF/DF/038/2005 com a proposta do quantitativo de 

vagas e da lista dos docentes que apresentam perfil de professor titular. Informou que a Comissão de 

Planejamento Estratégico utilizou os seguintes critérios para a indicação dos nomes: 1º.) bolsistas do CNPq ,  

2º.) professores envolvidos com a pós-graduação e 3º.) professores já aprovados em concursos anteriores. Após 
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avaliação dos critérios foram indicados os nomes de 16 professores  com o perfil de professor titular conforme 

estabelecido na Resolução 07/2000 do CEPE. Terminadas as discussões o plenário decidiu encaminhar os 

nomes de todos os (16) dezeseis professores, incluindo os 07(sete) que já prestaram concursos para professor 

titular . O Prof. João Antônio Plascak propôs a indicação do nome do Prof. Hélio Chacham para fazer as 

articulações com os professores para manifestarem sobre a indicação. Aprovada por unanimidade.---------------

Em seguida o presidente da sessão colocou em votação o número de 04 (quatro) vagas a serem solicitadas. O 

quantitativo de 04 (quatro) vagas foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------

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

O Prof. João Antônio Plascak declarou palavra franca. O Prof. Pedro Licínio Miranda Barbosa solicitou á 

chefia encaminhar ofício à Diretoria do ICEx solicitando mobiliário para as novas salas. Após a manifestação 

do Prof. Pedro Licínio M. Barbosa, o presidente 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, 14 de julho de  2005.  


