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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 09:00hs do dia 17 de abril de
2001 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO no. 02 de 10 de abril de 2001, com a
presença dos seguintes membros: Professores: José Francisco de Sampaio (Presidente), Vagner Eustáquio de Carvalho,
Oscar Nassif de Mesquita, Hans-Dieter Pfannes, Ricardo Schwartz Schor, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Reinaldo
Oliveira Vianna, Túlio Jorge dos Santos e a servidora técnico-administrativo Maria Cristina Lacerda de Lacerda. O Prof.
Tulio Jorge justificou a ausência do Prof.Renato Las Casas informando que o mesmo estava com viagem marcada para
esta data.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Aprovação de atas anteriores - 18/05; 25/04; 21/09; 19/10; 20/10; 01/11; 24/11 e 30/11 de 2000. O Prof. Sampaio
propôs a aprovação das referidas atas em bloco. Colocado em votação, as atas foram aprovadas, com ressalvas nas atas
dos dias 19/10; 20/10 e 24/11/00 e abstenção do Prof.Túlio Jorge para as atas das reuniões em que não esteve presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Comunicações: A) Contrato de Professor Sênior do Prof.Alaor Chaves – O Prof.Sampaio procedeu a leitura da
carta da CPPD, informando da impossibilidade da contratação do Prof.Alaor, via SIAPE uma vez que o mesmo contraiu
contrato de visitante com a Universidade de Brasília, a partir de 20 de março de 2000. E Por lei federal, o interessado
somente poderá contrair novo contrato depois de decorridos 2 anos do encerramento do contrato com a UNB. Assim
sendo o pagamento do Prof.Alaor deverá ser através de um percentual do fundo FUNDEP, já indicado em reunião do
CEPE. B) Estágio do aluno Márcio Argollo de Menezes da UFF – O Prof.Sampaio informou que o aluno de
doutorado da Universidade Federal Fluminense, foi convidado pelo Prof.Ronald Dickman para realizar estágio no
departmento no período de 12/03/2001 à 20/06/2001. C) Curso de Laboratório para Deficientes Visuais – Foi
apresentado relato do Prof.Fernando Augusto Batista, sobre seu trabalho relativo a ministrar aulas para deficientes
visuais. A Câmara pediu que o documento fosse enviado à Diretoria do ICEx com solicitação para que esta estude a
possibilidade de apoiar o referido professor com a aquisição de software apropriado à sua tarefa. D) Carta do Prof.José
Rachid Mohallem sobre planejamento estratégico – O Prof.Sampaio procedeu à leitura da carta do Prof.Rachid e
comunicou aos membros que a carta foi encaminhada ao Prof.Hans para responder ao Prof.José Rachid. E) Estágio
Docente para alunos de Pós-Graduação – O Prof.Sampaio informou, que o coordenador do Colegiado de Engenharia
Metalúrgica enviou ao Diretor do ICEx um ofício com abaixo assinado dos alunos, insatisfeitos com as aulas ministradas
por uma estudante da Pós-Graduação. O Prof.Sampaio relatou que está empenhando-se para que os coordenadores de
disciplinas atuem efetivamente como tutuores dos estagiários de pós-graduação que estão no Estágio de Docência. F)
Finanças – O Prof.Sampaio apresentou aos membros, o relatório de movimentação de créditos orçamentários do ICEx,
durante os períodos de 01/01 a 31/12/2000 e 01/01 à 04/04/2001 e informou que o gasto com telefone continua muito
grande, principalmente a do observatório astronômico e solicitou ao Prof.Túlio que, juntamente com o Prof.Renato
tentassem ao máximo compensar os gastos do observatório inclusive comprando serviços da oficina mecânica do
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departamento, para a recuperação da cúpula do observatório. O Prof.Túlio informou que as rendas que o observatório
tem tido com as visitas de escolas, ainda estão sendo revertidas para despesas diversas do mesmo. G) Homenagem à
Ex-Alunos da UFMG – O Prof.Sampaio procedeu à leitura do ofício circular 001/2001 da Assessoria de Cooperação
Internacional, informando que o formulário para indicação de ex-alunos a ser homenageados pela UFMG está
disponível. Esclareceu que este projeto tem por objetivo manifestar o reconhecimento da Universidade por ex-alunos,
com o seguinte perfil: ser graduado na UFMG; não estar vinculado à Instituição; ter realizações significativas em prol da
sociedade. H) Transferência do Prof.João Florêncio Júnior – O Prof.Sampaio informou que o Prof.João Florêncio, se
tranferiu para a Universidade Federal Fluminense mas que necessitará vir periodicamente ao departamento até a defesa
de tese de seus orientandos. O Prof.Sampaio apresentou também aos membros uma carta do Prof.Jafferson e João
Plascak autorizando o Prof.João Florêncio a transportar a Personal Workstation Digital 500au Wawai para o
Departamento de Física da UFF, a título de empréstimo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Homologações: A) Férias do Prof.Eduardo Valadares – O referido professor solicitou férias para o período de
26/03/01 à 09/04/01, aprovado ad-referendum em 23/03/01. Colocado em votação, foi homogado por unanimidade. B)
Férias do Prof.Luiz Orlando ladeira – O referido professor solicitou férias regulamentares para o período de 01/03/01
à 30/03/01, justificando que cumprirá com seus encargos didáticos neste período, aprovado ad-referendum em 05/01/01.
Colocado em votação, foi homologado por unanimidade. C) Afastamento no País do Prof.Luiz Alberto Cury – O
referido professor solicitou afastamento no país no período de 22/04/01 à 27/04/01 para apresentar o trabalho
“AMPLIFIED SPONTANEOUS EMISSION FROM A SEMICONDUCTOR POLYMER FILM AT VERY LOW
PHOTOPUMP INTENSITY” na cidade de Guarujá-SP, aprovado ad-referendum em 30/03/01. Colocado em votação,
foi homologado por unanimidade. D) Semana da Engenharia – O Prof.Sampaio passou aos membros o informativo
sobre I Semana Unificada de Engenharia da UFMG e informou que não existe um pedido formal para suspensão das
aulas, mas que ele empenhou seu apoio a Engenharia no sentido de autorizar professores que queiram dispensar os
alunos para que os mesmos possam participar do evento. Após breve discussão, foi colocado em votação e homologado
por unanimidade. E) Portaria da Comissão de Seleção de Monitores para Bolsas de Monitoria do Programa PAE–
Foi aprovado ad-referendum a indicação dos Professores: Eduardo de Campos Valadares, Carlos Heitor D’Ávila
Fonseca e Maria Sylvia Silva Dantas, como presidente e membros respectivamente para comporem a comissão referida
em 22/03/01 para um mandato de 2 anos apartir daquela data. Colocado em votação, foi homologado por unanimidade.
F) Portaria da Comissão de Seleção de Professor Substituto – Foi aprovado ad-referendum a indicação dos
professores: Vagner Eustáquio de Carvalho e Agostinho Aurélio Garcia Campos para comporem a comissão referida em
16/04/01 para um mandato de 2 anos a partir daquela data. Colocado em votação, foi homologado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Avaliação de Estágio Probatório do prof.Wagner José Corradi Barbosa – O Prof.Sampaio procedeu à leitura do
parecer da Comissão de Estágio Probatório, após breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por
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unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Solicitação de Progressão Horizontal dos professores: Bernardo Ruegger Almeida Neves, Reinaldo Oliveria
Vianna,Ricardo Wagner Nunes, Ronald Dickman e Wagner José Corradi Barbosa. – Os referidos professores
solicitam progressão horizontal na categoria de professor adjunto como seguem: A) Prof. Bernardo Ruegger, de adjunto
I para II; B) Prof. Reinaldo, de adjunto II para III; C) Prof. Ricardo Wagner, de adjunto I para II; D) Prof.Ronald, de
adjunto I para II; E) Prof. Wagner, de adjunto I para II. Foram apresentados os relatórios de atividades docentes de 1999
e 2000. Os referidos professores obtiveram a pontuação necessária para obtenção da progressão. Colocadas em votação,
as solicitações foram aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Solicitação de Manutenção de Dedicação Exclusiva dos Professores: Reinaldo Oliveira Vianna, Ricardo
Wagner Nunes e Ronald Dickman - O Prof. Sampaio apresentou o Plano de Trabalho para o ano 2001/2002 e o
relatório de atividades dos anos de 1999 e 2000 dos referidos professores. Colocado em votação, as solicitações foram
aprovadas por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Relatório de Programa Sabático do Prof.João Antonio Plascak – O Prof.Sampaio procedeu à leitura do parecer
formulado pelo Prof.Jafferson Kamprost Leal da Silva sobre o relatório do Prof. Plascak, que realizou programa sabático
no período de 01/2000 à 03/2001 na instituição Center for Simulational Physics, University of Georgia na cidade de
Athens-Georgia-USA para desenvolver o projeto, “Dinâmica de não Equilíbrio: Sistemas Estocásticos e Hamiltonianos
de Spin”. Após breve discussão, o relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Comissões e Representações: A) Colegiado do Curso de Engenharia Química – Foi proposto pelo Prof.Sampaio
a indicação dos professores: Luiz Alberto Cury e Pedro Lincínio de Miranda Barbosa, titular e suplente respectivamente
para o referido colegiado, para um mandato de 2 anos a partir desta data. Colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade. B) Comissão de Matrícula do ICEx – O Prof.Sampaio propôs a indicação dos professores: Vagner
Eustáquio de Carvalho e Maria Elizbeth de Gouvêa para a referida comissão, para um mandato de 2 anos a partir desta
data. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade. C) Comissão de Encargos Didáticos – O Prof. Sampaio
propôs que os mesmos professores indicados para integrar a Comissão de Matrícula do ICEx fossem encarregados de
elaborar a proposta de distribuição dos encargos didáticos do Depto.de Física. Colocado em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. D) Organização de Seminários – O Prof.Sampaio informou que o Prof.Wagner Nunes
Rodrigues solicita seu desligamento da Comissão de Seminários. E propôs a indicação do Prof.Oscar Nassif de Mesquita
para realizar tal tarefa. Colocada em votação, foi aprovada com 8 votos a favor e 1 abstenção do Prof.Oscar. E)
Organização de Palestras em Colégios – O Prof. Sampaio propôs a indicação do Prof.Alaor Chaves, para organizar um
programa departamental visando levar a divulgação da Física e do Departamento de Física em Escolas de 1º e 2º graus.
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Após discussão, foi colocada em votação a proposta e aprovada por unanimidade. F) Outros: Encarregado de
informações sobre o Departamento de Física (pesquisa, material didático, etc.) O assunto foi retirado da pauta, para
ser reapresentado em reunião posterior. G) Comissão de Planejamento Estratégico – O Prof.Hans propôs que seja
indicado o Prof.Ricardo Schor para compor a referida comissão, em substituição ao Prof.Sampaio que será membro nato
por ter assumido a chefia do departamento. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Anuência para o Curso de Engenharia de Materiais – O Prof.Sampaio informou sobre o documento encaminhado
ao departamento pelo Diretor do ICEx para pronunciamento do mesmo sobre anuência de ofertas de disciplinas para o
Curso de Engenharia de Materiais. O Prof. Sampaio propôs que a Câmara indeferisse a solicitação uma vez que o
departamento não encontra-se em condições de assumir mais encargos didáticos por falta de professores. Colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Utilização de Espaço Físico: A) Secretaria do CENEX – O Prof.Sampaio relatou que mandou parar uma
modificação do espaço das secretarias, visando criação da secretaria do CENEX, para uma análise mais detalhada que
será então submetida à Câmara. B) Biblioteca – O Chefe do Departamento relatou a necessidade de várias decisões
sobre a utilização do espaço físico do Departamento. Declarou que o procedimento usual seria o de apresentar estes
problemas à Câmara, só após a análise da Comissão de Espaço Físico. Mas que havia uma questão relativa às salas
3065 e 3066 (antigas salas de estudo do 3º andar) que necessitava de uma orientação da Câmara. Então solicitou ao Prof.
Paulo Sérgio que relatasse a solicitação de espaço físico para a Biblioteca do Depto. de Física. O referido professor
explicitou a dificuldade em acomodar na Biblioteca todo seu acervo atual e o que será adquirido em um futuro próximo
e ao mesmo tempo permitir um acesso adequado aos usuários deste acervo. Mencionou várias soluções entre as quais a
mudança da Biblioteca para as salas 3065 e 3066. O Prof.Sampaio então declarou à Câmara que esta seria uma excelente
solução para a Biblioteca mas que ele tinha outra proposta de ocupação das referidas salas, que consistia em construir
nelas, gabinetes de professores. Com isto poderia solucionar o problema de prover um gabinete individual para cada
professor, problema que já era uma preocupação anterior da Câmara. Apresentou então desenho com o esboço da
proposta mostrando ser possível a construção de 20 gabinetes. Solicitou à Câmara decidir se o referido espaço poderia
ser reservado por algum tempo para se tentar viabilizar esta proposta ou se ele deveria acomodar a Biblioteca. A Câmara
decidiu reservar o espaço para gabinetes. Então o Prof. Sampaio propôs encaminhar a solicitação de ampliação do
espaço da Biblioteca para a Comissão de espaço, o que foi aprovado pelo plenário. C) Carta do Prof.José Rachid – O
referido professor solicita autorização da Câmara para utilizar a sala 4198, anexa ao laboratório de computação, como
extensão do mesmo. O Prof. Sampaio propôs que a solicitação seja encaminhada à Comissão de Espaço Físico para que
seja elaborado um parecer. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade. D) Foi relatado pelo Prof. Sampaio que
o Prof. João Florêncio Júnior solicitara lhe fosse destinado um espaço em gabinete de professores devido às suas futuras
visitas ao Departamento para dar assistência a seus estudantes. Após discussão a proposta foi aprovada por
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uninimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Outros assuntos: A) Incubação da empresa GDP Tecnologia – O Prof. Sampaio procedeu à leitura dos pareceres
do consultor “ad-hoc”. Após breve discussão, foi colocada em votação e aprovada com 6 votos a favor e 3 abstenções
dos Professores: Vagner Eustáquio e Hans-Dieter Pfannes e a servidora Maria Cristina de Lacerda. B) Projeto CI
encaminhado pelo Prof.Eduardo Valadares – Como o projeto foi apresentado de última hora, não tendo sido
analisado por consultor “ad-hoc” e nem mesmo continha ofício de encaminhamento explicitando o que solicitava à
Câmara, esta, decidiu adiar sua análise.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a constar, o Prof. José Francisco de Sampaio encerrou a sessão, da qual foi lavrada a presente ata
por mim Vera Lúcia Pereira Andrade Diniz, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 17 de
abril de 2001.
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