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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE
FÍSICA, realizada às 14:00 hs do dia 15 de setembro de 1999 na sala 4114 do Departamento de
Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO no. 11 de 13 de setembro de 1999, com a presença dos
seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa (Pressidente), Vagner Eustáquio de
Carvalho, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Flávio Orlando Plentz Filho, Nivaldo
Lúcio Speziali e a servidora técnico-administrativa Edina de Souza Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO – Conforme
solicitação do Diretor da Unidade, foi discutida a alteração da atual composição da Câmara. Foram
levantados pontos referentes a atual representação e constatou-se que deveria ser feita a seguinte
mudança: a representação dos professores adjuntos passaria de 03 (três) para 04 (quatro); os
professores assistentes de 02 (dois) para 01 (um), em virtude da diminuição do quadro do quadro de
seus representantes. Após discussão, foi sugerida a seguinte composição: a Câmara Departamental,
presidida pelo chefe do Departamento, passaria a ter a seguinte constituição: I – Sub-chefe do
Departamento; II – 04 (quatro) professores titulares; 04 (quatro) professores adjuntos; 01 (um)
professor assistente); 01 integrante do corpo técnico-administrativo, em exercício no Departamento
e integrantes do corpo discente conforme legislação em vigor. Esta proposta de alteração será
encaminhada para apreciação da Congregação do ICEx. Colocada em votação, foi aprovada por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PROCESSOS DE AFASTAMENTO DOS PROFESSORES REINALDO DE OLIVEIRA
VIANNA E KARLA BALZUWEIT – Os membros da Câmara definiram que fossem votada
separadamente as argumentações dos pedidos, sendo assim encaminhados : 1) Primeiramente foi
apresentado o pedido de afastamento no país do Prof. Reinaldo Vianna para realização de pósdoutorado na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo no período de fevereiro de 2000 a
fevereiro de 2001. Após discussão os representantes presentes decidiram indeferir o pedido do
professor com as seguintes argumentações: a) a sobrecarga dos encargos didáticos para o primeiro
semestre de 2000; b) tecnicamente o pedido não justifica o esforço do departamento em assumir tal
sobrecarga visto que atualmente contamos com 03 professores afastados por 01 ano desde agosto de
1999 e 01 afastamento já aprovado para os próximos 2 semestres. Colocado em votação o pedido
foi indeferido com 05 votos a favor, 01 voto contra e 01 abstenção. 2) Posteriormente foi
apresentado o pedido da Profa. Karla Kalzuweit para realização de pós-doutoramento dentro do
Programa Sabático na University of Urbana, Champaingn, Urbana, USA pelo período de fevereiro
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de 1999 a fevereiro de 2000. Após análise da solicitação decidiu-se indeferir o pedido com as
argumentações a seguir: a) sobrecarga de encargos didáticos pelos mesmos motivos expostos
anteriormente ao Prof. Reinaldo Vianna; b) a documentação apresentada encontra-se incompleta
impedindo uma análise mais criteriosa da solicitação. Colocado em votação, o pedido foi indeferido
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES JUNTO AO COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – Foram indicados os nomes dos professores
Franklim Massami Matinaga e Klaus Krambrock como representantes titular e suplente
respectivamente. Colocado em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade para um
mandato de 02 anos a partir de 16/09/99.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DO PROF. JOÃO FANCISCO COELHO
DOS SANTOS Jr.- O Prof. Bismarck leu parecer elaborado pelo Prof. Jafferson K. Leal da Silva
referente à análise dos relatórios dos anos de 1997 e 1998 do professor, sendo favorável ao pedido.
Colocado em votação, o parecer e a solicitação para progressão do nível de adjunto I para adjunto II
foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. COMISSÃO PARA DEFINIÇÃO DOS NOVOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS
RELATÓRIOS DOCENTES – Após discussão pelos membros presentes foram propostos os
nomes dos professores Antônio Sérgio Teixeira Pires, Roberto Luiz Moreira e Bismarck Vaz da
Costa. Colocado em votação a criação da comissão pelo período de 20/09/99 a 19/10/99. Colocada
em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. SOLICITAÇÃO DE OFERTA DE DISCIPLINA PARA O CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO EM FÍSICA – O Prof. Bismarck leu a carta do Prof. Jafferson K.L. da Silva,
coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física, na qual solicita a aprovação da oferta da
disciplina Teoria Eletromagnética II para o 2º semestre de 1999. Esta seria lecionada pela Profa.
Maria Carolina Nemes independentemente dos encargos didáticos anteriormente designados pela
Câmara e assumidos pela mesma. Colocado em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTROS ASSUNTOS: A) AUMENTO DE VAGAS DO CURSO DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO – O Prof. Bismarck Vaz da Costa leu carta da Profa. Jucy Elizabeth, preseidente da
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Comissão de Elaboração do Projeto do Curso de Graduação em Engenharia de Produção, na qual
solicita anuência do Departamento para disciplinas referente ao aumento de 60 para 80 vagas no
curso de Engenharia de Produção. Os membros da Câmara fizeram uma análise criteriosa do
pedido. Após discussão decidiu-se que o Departamento se posicionará a favor, desde que isto não
acarrete um aumento na carga horária didática semanal. Havendo aumento da carga didática, a
anuência será condicionada a liberação de novas vagas para docentes ou de professores substitutos
em número suficiente que possa suprir a demanda decorrente do número de matriculados no curso.
Colocado em votação o pedido foi aprovado por unanimidade, desde que sejam cumpridas as
condições expostas anteriormente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) SOLICITAÇÃO DO PROF. JOSÉ GUILHERME PARA OCUPAÇÃO DA SALA 3064 –
O Prof. Bismarck leu parecer emitido pela Comissão de Espaço Físico referente à análise do pedido
do referido professor, para utilização da sala 3064 como laboratório de informática pelos alunos de
graduação da UFMG. Após discussão os membros da Câmara concordaram com a liberação do
espaço pretendido nas seguintes condições: a sala 3065, atual sala de estudos individuais, se
transformaria em nova sala de estudantes de Iniciação Científica, dependendo porém, da
confirmação se a mesma pertence ao ICEx ou ao Departamento de Física. Colocado em votação, o
parecer da Comissão de Espaço Físico foi aprovado por unanimidade, condicionado ao atendimento
das condições acima.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) HOMOLOGAÇÃO – COMISSÃO DE SEMINÁRIOS GERAIS DO DEPARTAMENTO
DE FÍSICA – Foi homologado a indicação do Prof. Wagner Nunes Rodrigues para presidente da
Comissão de Seminários Gerais do DF, conforme determinação da Ordem de Serviço no. 004/99 de
13 de agosto de 1999, para um mandato de 02 anos apartir daquela data.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O prof. Bismarck Vaz da Costa encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata por mim Edina
de Souza Cruz, e vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 15 de setembro de
1999.

