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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 08:00hs do dia 17 de

agosto de 2001 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO no. 07 de 14 de

agosto de 2001, com a presença dos seguintes membros: Professores: José Francisco de Sampaio (Presidente),

Hans-Dieter Pfannes, Antonio Sérgio Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Marcos

Assunção Pimenta,  Reinaldo Oliveira Viana, Túlio Jorge dos Santos, o servidora técnico-administrativo Maria

Cristina Lacerda de Lacerda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

?  Comunicações: a) Aposentadoria do Prof.Michael O’Carroll – b) Fundo dos Fundos – c) Festa  -------------

O presidente da seção relatou que a aposentadoria do Prof. Michael deverá ocorrer brevemente; e que o

Departamento de Física estava solicitando aproximadamente 1,6 milhões de reais no projeto em que a UFMG

solicitará ao fundo dos fundos recursos em torno de 15 milhões de reais. Também comunicou aos membros da

Câmara ter autorizado os estudantes de graduação realizarem, no próximo sábado, uma festa no estacionamento

do prédio do Departamento de Física.

?  Aprovação da ata  do dia 03/07/01 –  Foi colocada em discussão a ata de 03/07/01; algumas pequenas

modificações foram sugeridas. Colocada em votação sua aprovação, com as modificações, a ata foi aprovada com

2 abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Homologações – a) Férias em período letivo do prof. Pedro Licinio de Miranda Barbosa – O referido

professor solicita férias no período de 10/09/01 a 25/09/0. O prof. Sampaio procedeu à leitura da justificativa do

Prof. Pedro, informando que o mesmo apenas fará jús à antecipação de férias, sem detrimento de suas atividades

normais de ensino e pesquisa. Colocado em votação, foi homologado por unanimidade. b) Relatório INA do

Coltec – O Prof. Sampaio apresentou os relatórios dos professores do COLTEC que são lotados no Departamento

e lembrou que os relatórios são encaminhados com uma aprovação do Colegiado do COLTEC e que usualmente

a Câmara Departamental apenas homologa aquela aprovação.  Após breve discussão a aprovação dos relatórios

foi homologada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Distribuição Final dos Encargos Didáticos para 2 ºsem/2001 – O Prof. Sampaio lembrou que na reunião de

12/julho/2001 a Câmara aprovara os encargos relativos aos cursos de Física e que submetia agora a distribuição

também do básico. Com relação os primeiros esclareceu que a superlotação de turmas e otimização de seu

número bem como a obtenção junto à CPPD de  2 vagas para contratar substitutos (uma por um semestre e outra

por um ano, para compensar a aposentadoria do Prof. Michael) permitiram liberar os professores C. Monken e R.

Dickman para ministrarem tópicos na pós-graduação e o Prof. E. Valadares para ofertar aos alunos de graduação,

valendo créditos, uma tarefa em divulgação científica. Acrescentou que um dos substitutos a serem contratados

tinha encargos já previstos, de modo a viabilizar as mudanças acima mencionadas e que o outro poderia ser

utilizado para aliviar encargos de professores que estivessem sobrecarregados. O Prof. M. Pimenta interveio

propondo que este segundo substituto se encarregasse dos encargos didáticos do Chefe do Departamento.

Argumentou que pelo porte deste Departamento e a tradição de funcionamento do ICEx o cargo de chefia

representa uma carga equivalente à de um diretor de unidade. A proposta foi apoiada pelo Prof. Oscar Nassif mas

o Prof. Sampaio esclareceu que se sentira constrangido a não atribuir encargos a si próprio devido às regras da
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UFMG que sugerem que um chefes de Departamento e Coordenadores de Colegiado tenham encargos de pelo

menos 4 horas em sala de aula. O Prof. Marcos argumentou que pode-se utilizar alunos de Pós-Graduação em

estágio docente para se compensar os encargos do Chefe do Departamento. Prometendo analisar essa

possibilidade o Prof. Sampaio colocou em votação a aprovação da distribuição de encargos apresentada. Houve

aprovação por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste momento o Prof. Sampaio propôs uma inversão de pauta, para apresentar primeiro ítens que

demandam pouca discussão e deixar a discussão sobre vagas docentes para o final. Colocada em votação, a

proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2 – Indicação para Coordenador da Biblioteca – O Prof. Sampaio procedeu à leitura da carta de demissão do

Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães como coordenador da Biblioteca e propôs que o Prof. Wagner Nunes

Rodrigues assumisse a mesma. Colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade ------------------------

3 – Membros do Colegiado de Graduação e Comissões do Departamento – a) Colegiado de Graduação em

Física: – A indicação de membros para este colegiado foi retirada de pauta, por não ter sido ainda solicitada e

nem divulgada pelo coordenador do Colegiado. b) Colegiado de Graduação em Engenharia Elétrica: – O

Prof.Sampaio propôs que o Prof. Franklin Massani Matinaga fosse reconduzido para um mandato de 02 anos a

partir da presente data, a proposta foi aprovada por unanimidade. c) Colegiado de Graduação em Engenharia

Mecânica: O Prof.Sampaio informou que o Prof. Emmanuel é membro suplente do referido colegiado mas como

o mesmo encontra-se em programa sabático é necessário um substituto e sugeriu o Prof. Sebastião José

Nascimento de Pádua. A proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------

4 – Solicitação do Prof. Antonio Sérgio Teixeira Pires para vinda de Prof.Visitante ao CNPq – O referido

professor solicita a vinda do Prof. Dr. George Balster Martins para o período de 01/10/01 até 30/09/01 para

desenvolver o projeto de pesquisa “Estudo de Sistemas Magnéticos de Baixa Dimensionalidade através de

Métodos numéricos e Analíticos”. Colocado em votação, a solictação foi aprovada por unanimidade.-----------------

5 – Outros Assuntos: Afastamento do País do Prof. Valeri Kokechenev – O referido professor solicita

afastamento do País para o período de 25/10/01 à 03/11/01 para desenvolver atividades dentro do Projeto

Bilateral CNPq/Brasil-NSF/EUA na área de Física da Matéria Condensada, na Universidade da Flórida-

Gransville. A solicitação foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------

6 – Vagas para Titular e Adjunto – O Prof. Sampaio passou a um breve relato sobre a situação de vagas

docentes do Departamento. Informou que o Governo concedeu 2000 vagas para as Universidades Federais das

quais coube 108 à UFMG que a Reitoria deu um prazo de 3 meses para serem colocadas em concurso. O

Departamento tem três vagas de adjunto, duas das quais estão neste lote das 108 e podem devem ser colocadas

em concurso rapidamente. A terceira só estará neste lote se a criação do curso de Turismo não for autorizada na

próxima reunião do Conselho Universitário. Caso contrário esta 3a. vaga ficará para o futuro. Explicou ainda que

das 108 vagas da UFMG, 11 podem ser colocadas em concurso no nível de titular, sem perda da vaga, caso a

ocupação seja de docente da própria instituição. Mas o Departamento de Física não conseguiu ter nenhuma vaga

classificada nesta categoria. Entretanto, segundo comunicado pela presidente da CPPD, em reunião com alguns
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chefes de Departamento, se o Departamento quiser abrir concurso de titular poderá fazê-lo, mas mesmo que a

ocupação seja por professores do Departamento, não poderá mais abrir concurso para adjunto, neste momento.

Lembrou também que existe a possibilidade de que as próximas vagas a serem concedidas pelo governo já não

sejam para contratação no Regime Jurídico Único. E talvez isto venha a se aplicar tanto para novos docentes

quanto para docentes da instituição que realizem concurso para professor titular. Esclareceu então que a Câmara

deveria decidir se o Departamento de Física deveria abrir concurso para adjunto ou titular. ------------------------------

O Prof. Marcos Pimenta perguntou se a Profa. Maria Elisa iria mandar algum documento por escrito sobre as

vagas do departamento? O Prof. Sampaio respondeu que ainda não recebeu resposta oficial sobre a decisão do

CEPE sobre distribuição de vagas. O Prof.Oscar opinou a favor da realização de concurso para Titular, devido à

ameaça dessa mudança de regime para futuras vagas. O Prof. Marcos Pimenta argumentou que promover um

docente do Departamento a titular não é tão importante para a Instituição quanto trazer pessoas novas.

Mencionou que para o Departamento o ganho em produção é muito melhor. O Prof. Hans interveio

argumentando que pelos perfis de possíveis candidatos talvez a renovação não seja tão significativa para o

Departamento. O Prof. Antonio Sérgio sugeriu a possibilidade de fazer o concurso para adjunto, com a 1ª vaga,

em Teoria de Campos, com ampla divulgação, de modo que se pudesse atrair um candidato que realmente

represente renovação. O Prof.Schor mencionou que para isso o Edital tem de ser amplo e bem claro. O Prof.

Sampaio concordando com o Prof. Schor acrescentou que novas contratações devem ser de pessoas bem

preparadas, que possam representar mais produção, que some coisas diferentes trazendo novas idéias para

enriquecer produção científica e a orientação de estudantes de pós-graduação O Prof. Hans argumentou que se

não se abrir  concurso para Titular agora, os adjuntos já em posição de realizá-lo não vão ter chance no futuro

pois a tendência da mudança do Regime é clara e eles não vão querer mudar de regime. ----------------------------------

O Prof. Sampaio, mencionando estar o plenário ainda bastante incerto sobre que decisão tomar, sugeriu adiar a

decisão de modo a dar mais tempo para discussões. O Prof. Oscar sugeriu também que poder-se-ia colocar o

assunto na rede de internet para se ver as opiniões do corpo docente, sugestão que foi endossada pelo Prof.

Antonio. O Prof. Marcos Pimenta propôs que fosse feita uma comissão de professores Titulares para tentar junto

à Reitoria modificar esta distribuição das 11 vagas que podem ser abertas no nível de titular e também para tentar

fortalecer politicamente o Departamento de Física junto à administração central. Todas essas propostas foram

aprovadas por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Prof. Túlio solicitou que antes de finda a reunião se considerasse justificada a falta do Prof. Renato, que não

pode comparecer por estar em atividades no Observatório da Serra da Piedade.------------------------------------------

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

Nada mais havendo a tratar, 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 agosto de 2001.


