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

14 horas do dia 15 de setembro de 2010, na sala 4114 do Departamento de Física, Instituto de 

Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 013 de 10 de setembro de 2010 com a 

presença dos seguintes membros: Professores José Marcos Andrade Figueiredo (Presidente), 

Hélio Chacham, Roberto Luiz Moreira, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Ricardo Schwartz Schor, 

Maria Carolina de Oliveira Aguiar, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Edmar Avellar Soares, 

Paulo Sérgio Soares Guimarães, o servidor técnico-administrativo Erick de Souza Ávila e a 

discente Ana Cristina R. de Oliveira.-----------------------------------------------------------------------------

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

------1. HOMOLOGAÇÃO: Afastamentos do País: a) Ado Jório de Vasconcelos: participar 

do evento “The Fourth NIST Workshop on Carbon Nanotubes: control and Measurements of 

the Chirality”, em Gaithersburg, MD, EUA, nos dias 23/09/2010 e 24/09/2010, b) Edmar 

Avellar Soares: participar do “Passion for Knowledge – Workshop Passion for Interface”, em 

San Sebastian, Espanha, no período de 26/09/2010 a 04/10/2010. Homologado com 01 

abstenção e c) Wagner Nunes Rodrigues: participar do Encontro de Cooperação entre 

instituições européias e latino-americanas, EULASUR, no período de 02/10/2010 e 

08/10/2010, em Bariloche, Argentina. Homologado por unanimidade.----------------------------------

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

---------------------------Autorização para Inversão da Pauta: o presidente solicitou inversão da 

pauta antes de iniciar a discussão referente ao Espaço TIM UFMG do Conhecimento. 

Aprovado por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------  2. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DO PROF. 

LEONARDO FONSECA: após verificar que o pedido atendia às condições internas do 

Departamento para a progressão horizontal e estava conforme com as normas vigentes foi  

aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 3. OUTROS ASSUNTOS: COMUNICAÇÕES: A) 

PROJETO INSTITUCIONAL DA UFMG CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA – 

PROINFA 2010: o presidente informou que divulgou o edital na 4116 (Sala do Café) para 

conhecimento dos interessados.-----------------------B) CONVITE AO PROF. ADO JÓRIO DE 

VASCONCELOS PARA DIRETOR DO CT&T (Coordenadoria de Transferência e Inovação 

Tecnológica - UFMG: o Prof. José Marcos Andrade Figueiredo informou que o professor foi 

convidado para o cargo e, conseguentemente, terá que se desligar  do CEPE (Conselho de 

Ensino Extensão e Pesquisa). Em seguida o presidente solicitou ao plenário apoio para 

incentivar  os docentes do departamento a se candidatarem.---------------------------------------------

--------------------------------------C) GABINETES LIBERADOS EM FUNÇÃO DE 

APOSENTADORIAS:  o Prof. José Marcos Andrade Figueiredo que foram liberados 04(quatro) 

gabinetes e solicitou ao plenário sugestões para definir como ocupá-los. Após alguma 

discussão os representantes concordaram, por unanimidade, que a chefia deve seguir a regra 

já aprovada e estabelecida pela Câmara Departamental, divulgar e posteriormente distribuí-los 

aos interessados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------4. CARTA DO PROF. RENATO LAS CASAS EM 

RESPOSTA À CORRRESPONDÊNCIA DA DIRETORA CIENTÍFICO-CULTURAL DO 

ESPAÇO TIM UFMG DO CONHECIMENTO: o presidente fez leitura da carta resposta do 

professor e, em seguida, colocou o assunto em discussão.  Inicialmente o Prof. Paulo Sérgio 

Soares Guimarães, declarou que a disputa  para ocupação do ETUC (Espaço TIM UFMG do 

Conhecimento) é antiga e informou que houveram várias alterações no projeto original do 
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Planetário no Espaço do Conhecimento.  Tendo em vista o impasse criado entre a 

coordenadora e o Prof. Renato Las Casas sobre o desempenho do professor nas atividades 

de física e astronomia,   sugeriu criar uma comissão informal para subsidiar a tomada de 

decisão e avaliar as atividades de física e astronomia. Propôs, para essa comissão os nomes 

dos professores Alaor Silvério Chaves, Ramayana Gazzinelli e José Francisco de Sampaio. O 

Prof. Hélio Chacham declarou que em virtude do impasse entre os professores não tem 

condições de decidir sobre o problema  e sugeriu à chefia solicitar aos coordenadores do 

ETUC o projeto original que detalha as atribuições do coordenador, os objetivos propostos e 

as atividades de física e astronomia do Planetário do Espaço do Conhecimento. O presidente 

apresentou ata da reunião do Conselho Universitário datada de 23 de junho de 2003 e fez 

leitura dos pontos pertinentes à aprovação do referido projeto e informou que  a proposta 

inicial não foi aprovada pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Ressaltou que a discussão 

deve convergir para solucionar as reclamações feitas ao Prof. Renato Las Casas e dar 

subsídios para responder à carta da coordenadora científico-cultural e não se limitar em 

discutir pontos do projeto inicial. O Prof. Hélio Chacham relatou que em virtude do impasse e 

da falta de dados concretos não tem como tomar decisão. Concordou com Prof. Sérgio Soares 

Guimarães em designar uma comissão para supervisionar as atividades de física e astronomia 

do Planetário. O presidente informou que a Profa. Patrícia Kuark Leite, sugeriu à chefia 

nomear uma equipe técnica para desenvolver atividades juntamente com o Prof. Renato Las 

Casas e propôs os nomes dos professores Wagner José Corradi Barbosa e do professor 

aposentado Rodrigo Dias Tarsia e colocou essa proposta em discussão. O Prof. Paulo Sérgio 

Soares Guimarães foi veementemente contrário à nomeação da equipe e reafirmou que, 

conforme decisão da Câmara Departamental, o professor Renato Las Casas deveria ser o 

representante do Departamento de Física no ETUC. O Prof. Roberto Luiz Moreira declarou 

que, como existe pessoal qualificado e interessado em desenvolver atividades no Espaço, 

concorda com o presidente em nomear a equipe para um mandato de 02 anos. Terminadas as 

discussões o presidente sugeriu iniciar a votação das seguintes propostas: a) Indicar a 

comissão conforme sugestão do Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães e b) Designar uma 

equipe,  para auxiliar o Prof. Renato Las Casas, juntamente com os professores Wagner José 

Corradi Barbosa e  Rodrigo Dias Tarsia conforme proposta do presidente. O Prof. Paulo Sérgio 

Soares Guimarães foi categórico e contrário em designar a equipe e afirmou que esta decisão 

praticamente afastará o Prof. Renato Las Casas da coordenação do Planetário. Em virtude da 

inconcistência de opiniões para decidir sobre o problema e da relutância do Prof. Paulo Sérgio 

Soares Guimarães em manter o professor Renato Las Casas na equipe do ETUC, o presidente 

retirou da votação sua proposta de montar a equipe técnico-científica compartilhada e, em 

seguida, autorizou ao Prof. Roberto Luiz Moreira fazer o encaminhamento das discussões. 

Terminadas as discussões o Prof. Roberto Luiz Moreira apresentou a seguinte proposta para 

votação: a) Nomear a comissão informal, conforme sugerido pelo Prof. Paulo Sérgio Soares 

Guimarães.  Aprovado com 09 votos a favor, 03 votos contrários e 01 abstenção. Em seguida 

foi colocado em votação os nomes dos professores Ramayana Gazzinelli, José Francisco de 

Sampaio, Alaor Silvério Chaves e Luiz Paulo Ribeiro Vaz. Aprovado com 09 votos a favor. A 

comissão terá como objetivo acompanhar as atividades de física e astronomia no Espaço TIM 

UFMG do Conhecimento e, no prazo de 30 dias, apresentar relatório à Câmara Departamental 

sobre atuação e empenho do Prof. Renato Las Casas no referido espaço.----------------------------

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

------------ 
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O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo 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 de Souza Cruz que vai assinada por  todos os membros 

presentes. Belo Horizonte, 15 de setembro de 2010.  




