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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00hs do dia 16
de março de 2000 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO no. 04 de 13 de
março de 2000, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa (Presidente),
Antônio Sérgio Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita, Hans-Dieter Pfannes, Ricardo Schwartz Schor,
Flávio Orlando Plentz Filho, Nivaldo Lúcio Speziali, Paulo Sérgio Soares Guimarães, e a servidora técnicoadministrativa Maria Cristina Lacerda de Lacerda. O Prof. Bismarck propôs uma inversão de pauta que foi
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – REDISTRIBUIÇÃO DO PROF. JOÃO FLORÊNCIO JÚNIOR – O Prof. Bismarck apresentou
documentação relativa à solicitação do Prof. João Florêncio de redistribuição para o Departamento de Física
da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Em seguida esclareceu que tanto na redistribuição
quanto na demissão, o Departamento perde a vaga. Não é possível transferir vaga. Após discussão, houve um
consenso quanto à impossibilidade de abrir mão de uma vaga de docente. Colocada em votação, a
redistribuição foi indeferida por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – APROVAÇÃO DAS ATAS DOS DIAS 15/02/00 E 22/02/00 – A ata do dia 15/02/00 foi aprovada com
sete votos a favor e uma abstenção; a ata do dia 22/02/00 foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – ALTERAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL – Em reunião do dia
22/02/00 foi proposta e aprovada pela Câmara a divulgação das normas que regem a constituição da Câmara
existentes no Estatuto da Universidade e proposta de constituição da Câmara aprovada em reunião do dia
15/09/99, submetida à Congregação mas não aprovada e, uma consulta ao Departamento sobre a constituição
futura da Câmara Departamental, tendo em vista que o assunto voltou para rediscussão. O Prof. Bismarck
apresentou as opiniões e/ou sugestões. Após discussão, o Prof. Paulo Sérgio propôs a seguinte constituição: a
Câmara presidida pelo chefe do departamento, passaria a ter a seguinte constituição: sub-chefe; 08 (oito)
representantes dos docentes sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) outros de qualquer categoria exceto
titulares, eleitos pelo corpo docente por maioria simples dos votantes; representantes do corpo técnicoadministrativo em exercício no Departamento e integrantes do corpo discente conforme legislação em vigor.
A proposta foi colocada em votação e aprovada com 7 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. O Prof. Flávio
Plentz ausentou-se da reunião após esta votação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES – O Prof.
Bismarck propôs a discussão dos novos critérios de avaliação dos relatórios de atividades docentes a partir do
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ano 2000, divulgados anteriormente para análise dos membros da Câmara. Iniciada a discussão o Prof. Paulo
Sérgio fêz a seguinte sugestão: Os critérios para avaliação dos relatórios de atividades docentes serão revistos
a cada ano pela Câmara Departamental, ouvidas as recomendações da Comissão de Avaliação. Os critérios de
avaliação a serem aplicados em cada ano serão divulgados ao corpo docente pela Câmara até o dia 15 de
fevereiro daquele ano. Após avaliação dos relatórios de atividades, a Comissão de Avaliação indicará os
docentes que, apesar de atingirem o mínimo de pontos necessário para aprovação, tiveram um desempenho
muito inferior à média do corpo docente do Departamento. Uma comissão designada pela Câmara se reunirá
com cada um desses docentes para estudar maneiras de melhorar seu desempenho para o próximo ano”.
Diante do exposto, a Câmara propôs manter os critérios de 1998 para análise dos relatórios de 1999,
acompanhados das normas sugeridas pelo Prof. Paulo Sérgio que seriam transformadas em resolução da
Câmara. Os novos critérios continuariam em discussão para avaliação dos relatórios dos anos seguintes.
Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – MANUTENÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO PROF. VALERI
KOKCHENEV - O Prof. Bismarck apresentou o Plano de Trabalho para o ano 2000/2001 e o relatório de
atividades dos anos de 1998 e 1999 do Prof. Valeri. Colocado em votação, a solicitação foi aprovada por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – REPRESENTAÇÃO JUNTO AOS COLEGIADOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA CIVIL,

ENGENHARIA METALÚRGICA E GEOLOGIA; REPRESENTAÇÃO

JUNTO AO CENEX-FÍSICA – A Câmara propôs a recondução dos representantes dos colegiados para um
mandato de 02 anos como seguem: A) Colegiado de Engenharia Civil – Professores José Marcos de Andrade
Figueiredo e Luiz Orlando Ladeira, titular e suplente respectivamente; B) Colegiado de Engenharia
Metalúrgica – Professores Vagner Eustáquio de Carvalho e Agostinho Aurélio Garcia Campos, titular e
suplente respectivamente; C) Colegiado de Geologia – Professores Roberto Magalhães Paniago e Nivaldo
Lúcio Speziali, titular e suplente respectivamente. Colocada em votação, a proposta de recondução foi
aprovada por unanimidade; D) CENEX-FÍSICA - O Prof. Bismarck sugeriu consultar ao Prof. Maurílio
Nunes Vieira, atual coordenador do CENEX-FÍSICA se ele concorda em manter a atual composição do
conselho. O assunto foi retirado de pauta para discussão em reunião posterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO DEPTO DE FÍSICA – A) O Prof. Bismarck consultou à
Câmara sobre a necessidade de ampliação da área construída para aumento de gabinetes de professores. Ficou
acertado que o Prof. Bismarck procuraria os meios necessários para iniciar estudo sobre o assunto; B) Espaço
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para máquina copiadora do Diretório Acadêmico de Física – O Prof. Bismarck consultou à Câmara sobre a
concessão de espaço físico para aluguel pelo Diretório Acadêmico de Física para instalação de máquina
copiadora no saguão do terceiro andar próximo à sala 3099. Após discussão, o Prof. Bismarck propôs o
encaminhamento à Comissão de Espaço Físico para estudo. Colocado em votação, a proposta foi aprovada
com 7 votos a favor e 1 contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – ANUÊNCIA PARA O CURSO DE TURISMO – O Prof. Bismarck informou que o Prof. Allaoua Saadi,
Presidente da Comissão de Implantação do Curso de Turismo, solicita anuência da Câmara para as disciplinas
Astronomia Teórica e Astronomia Prática. As disciplinas serão ministradas pelo Prof. Renato Las Casas a
partir do primeiro semestre de 2004 quando serão ofertadas. O Prof. Bismarck esclareceu que o professor que
assumir os encargos didáticos no curso de Turismo, terá que fazê-lo além dos encargos tradicionalmente
assumidos no Departamento de Física, conforme aprovado em reunião da Câmara do dia 22/10/99. Colocada
em votação, a anuência foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO DEPTO DE FÍSICA DE 1999 – O Prof. Bismarck
colocou em discussão pela Câmara os itens seguintes do Relatório Anual de Atividades do Departamento de
Física de 1999: 12) Avaliação Global do Departamento; 13) Plano de Trabalho para 2000 e 15) Critérios de
Avaliação dos Relatórios de Atividades Docentes de 1999. Após discussão, foi proposta a aprovação do
Relatório de Atividades do Departamento de 1999. Colocado em votação, o relatório foi aprovado por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CIM - CENTRO DE INOVAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
DO DEPTO DE FÍSICA – O Prof. Bismarck apresentou para apreciação pela Câmara o relatório semestral
de atividades - segundo semestre de 1999 do Centro de Inovação Multidisciplinar, sob coordenação do Prof.
Eduardo de Campos Valadares. Após análise pela Câmara, o relatório foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 – SOLICITAÇÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DA PROFESSORA KARLA BALZUWEIT
– A Professora Karla Balzuweit solicita progressão horizontal do nível III para o nível IV na categoria de
professor adjunto. A Profa. Karla obteve a pontuação necessária para obtenção da progressão. Colocada em
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 – HOMOLOGAÇÕES – 1) DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2000 – Em reunião de 22/02/2000 foi esclarescido que além dos encargos didáticos
designados às 04 vagas de professores substitutos, ainda ficaram faltando 02 docentes para assumir 16
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horas/aula. Foi sugerida uma consulta ao corpo docente do Departamento se desejam aumentar os encargos
didáticos no semestre atual, com a proposta de encargo didático reduzido no semestre seguinte. O Prof.
Bismarck informou que os Professores Jafferson K.L. da Silva, Paulo Sérgio S. Guimarães, Marcus Vinícius
B. Moreira, Rogério M. Paniago e Nivaldo L. Speziali estão de acordo quanto ao aumento dos seus encargos
didáticos no semestre atual. Esses professores terão seus encargos didáticos reduzidos no segundo semestre de
2000, na mesma proporção de aumento que tiveram no presente semestre. A distribuição de encargos para o
primeiro semestre/2000 foi aprovada Ad-referendum em 24/02/2000. Proposta a homologação, foi
homologada por unanimidade; 2) RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES

DE 1999 DO

COLTEC – O Prof. Bismarck apresentou à Câmara os Relatórios de Atividades Docentes dos Professores
Árjuna Castelli Panzera, Arnaldo de Moura Vaz da Silva, Izabel Gomes Rodrigues Martins, Jésus de Oliveira,
Lígia Tavares, Oto Neri Borges e Sérgio Luiz Talim lotados no Departamento, e em exercício no Colégio
Técnico. Os referidos relatórios foram analisados e aprovados pelo Colegiado do Colégio Técnico em reunião
do dia 23/12/99. A Câmara apreciou e homologou por unanimidade os referidos relatórios; 3)
REPRESENTAÇÃO NO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS – Os
Professores Bernardo Ruegger de Almeida Neves e Ulisses Azevedo Leitão foram indicados Ad-referendum
da Câmara como representantes titular e suplente respectivamente para um mandato de 02 anos junto ao
Colegiado de Graduação do Curso de Engenharia de Minas em 01/03/2000. O Ad-referendum foi
homologado por unanimidade. 4) AFASTAMENTO DO PAÍS DOS PROFESSORES KLAUS
KRAMBROCK E LUIZ PAULO R. VAZ – A) O Prof. Klaus Krambrock solicita afastamento do país no
período de 02 a 09/04/00 para participar do International Conference on Defects in Insulating Materials –
ICDIM 2000 na cidade de Johannesburg, África do Sul. O Ad-referendum aprovando o afastamento do Prof.
Klaus foi homologado por unanimidade; B) O Prof. Luiz Paulo solicita afastamento do país no período de 08
a 17/04/2000 para participação em simpósio internacional na União Astronômica Internacional na cidade de
Potsdam, Alemanha. O Ad-referendum aprovando o afastamento do Prof. Luiz Paulo foi homologado por
unanimidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a constar, o Prof. Bismarck encerrou a sessão, da qual foi lavrada a presente ata por mim
Maria Helena da Silva e Silva, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 16 de março
de 2000.

