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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00h do
dia 18 de janeiro de 2002 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO
002 de 16 de janeiro de 2002, com a presença dos seguintes membros: Professores José Francisco de
Sampaio (Presidente), Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio Sérgio Texeira Pires, Ricardo Schwartz
Schor, Hélio Chacham, Reinaldo Oliveira Vianna e Bernardo Ruegger de Almeida Neves. -------------------1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 19/11/2001 E 02/01/2002. O Prof. José Francisco de Sampaio
colocou em discussão as atas dos dias 19/11/2001 e 02/01/2002. Ata de 02/01/02, aprovada por
unanimidade. Ata de 19/11/01 aprovada por unanimidade sem prejuízo das modificações solicitadas pelo
Prof. Roberto Luiz Moreira que retifica sua declaração de voto e diz não ter concordado com a idéia de
extensão do prazo do concurso para professor titular de modo a se poder aproveitar candidatos com
classificação inferior ao primeiro colocado. ---------------------------------------------------------------------------2. COMUNICAÇÕES: A – PRÉDIO DO “NO BREAK”: O Prof. José Francisco de Sampaio leu a
Portaria no. 061, de 26 de dezembro de 2001, do diretor do ICEx, que reconhece direitos de uso de parte
da área do No-Break pelo Departamento de Física. O Prof. Sampaio relatou que a área está divida em
duas partes: Parte 1 deverá ser administrado pelo Departamento de Física e Parte 2 constituída pelo
restante da área será administrada pelo Departamento de Química.- ----------------------------------------------B – ESTAGIÁRIOS PARA BIBLIOTECA: O Prof. José Francisco de Sampaio relatou que solicitou
à vice-reitora 02 estagiários para a biblioteca. Justificou que o quadro de funcionários do setor se
encontra precário, atualmente com 01 bibliotecária e 01 estagiária. Relatou que apesar da biblioteca
atender geralmente à alunos da Pós-Graduação vem se tornando cada vez mais utilizada também pelos
alunos da graduação, e que por este motivo se faz necessária a contratação visando

estender o

funcionamento também ao horário noturno ---------------------------------------------------------------------------C – PÓS-DOUTORADO DE RAIGNA AUGUSTA DA SILVA ZADRA: O Prof. Sampaio
informou que a bolsista Raigna Augusta iniciou suas atividades como bolsista de recém-doutor da
FAPEMIG, estando sob a coordenação do Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães no período de 02/02/02
a 31/01/03. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DEFINIÇÃO DA BANCA E DATA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA
PROFESSOR ADJUNTO: O Prof. Sampaio relatou que com o término das inscrições para o concurso
restavam 47 dias para a realização das provas. Foi colocada em discussão a data para realização do
concurso considerando o prazo mínimo possível, ficando agendada aproximadamente para o dia
05/03/02. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Colocou-se a seguir em discussão a
proposta dos nomes para comporem a Banca Examinadora. O Prof. Sampaio apresentou proposta de
vários nomes sugeridos pela Profa. Maria Carolina Nemes e também sugeriu a participação da
professora no concurso, mas esclareceu que não a consultou

sobre isto. Os membros presentes

concordaram com a indicação da Profa. Maria Carolina. O Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira relatou que
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a banca deveria ser composta por 05 membros, sendo 03 (três) pertencentes ao departamento e 02 (dois)
externos. O professor leu os nomes propostos pela Profa. Maria Carolina: Marcelo Gomes (USP), Elcio
Abdlla (USP), Oscar Eboli (no caso de não ter sido orientador de nenhum dos candidatos), Erasmo
Ferreira (UFRJ) Brett Carlson (ITA) e sugeriu que fosse dada autonomia ao Prof. Sampaio para fazer os
contactos necessários para compor a banca de acordo com a disponibilidade de tempo dos convidados.
Após discussão os membros da Câmara concordaram com a indicação da seguinte lista em ordem de
prioridade para membros titulares, externos à UFMG: EDUARDO CANTERA MARINO (UFRJ),
MARCELO OTÁVIO CAMINHA GOMES (USP), ELCIO ABDALLA (USP), ADILSON JOSÉ DA
SILVA (USP) e BRETT VEM CARLSON (ITA). Ficou decidido que deverá feita uma ser consulta aos
indicados, pela lista de prioridade, para saber quem poderá participar do concurso. Em seguida o Prof.
Sampaio colocou em discussão a proposta dos nomes do pessoal interno ao departamento. O Prof.
Alfredo Gontijo apresentou a seguinte proposta para MEMBROS TITULARES: Professores MARIA
CAROLINA NEMES, ANTÔNIO SÉRGIO T. PIRES e RICARDO SCHWARTZ SCHOR. O Prof.
Antônio Sérgio T. Pires apresentou a seguinte argumentação: tendo um candidato inscrito que está
trabalhando diretamente com ele ficaria constrangido em participar da banca. O prof. Alfredo teceu
comentários contrários a este argumento no que obteve a concordância dos presentes que apoiaram a
participação do Prof. Antônio Sérgio. O Prof. Reinaldo Vianna argumentou entretanto que a interação
com algum candidato poderia levar o examinador a um tratamento diferenciado entre os candidatos. O
Prof. Sampaio relatou que o Depto. de Física conta com um corpo docente bastante maduro para discenir
os valores de cada participante. Após discussão o Prof. Antônio Sérgio concordou em participar da
banca desde que esta contasse com a participação da Profa. Maria Carolina. Para composição dos
MEMBROS SUPLENTES foram indicados os nomes dos professores ALAOR SILVÉRIO CHAVES,
RONALD DICKMAN E HÉLIO CHACHAM, nesta ordem de prioridades. Colocada em votação a
composição da banca foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------4. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL: O Prof. Sampaio apresentou os pedidos de
progressão dos professores Rogério Magalhães Paniago e Carlos Henrique Monken. Foram apresentados
relatórios de atividades destes docentes comprovando que estão de acordo com os critérios
departamentais para progressão. O assunto foi colocado em votação e os pedidos foram aprovados por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PROJETOS DE EXTENSÃO: A – CONSULTORIA – O Prof. Sampaio passou a palavra para o
Prof. Hélio Chacham indicado a dar parecer sobre projeto dos professores Marcus Vinícius Baeta
Moreira e Wagner Nunes Rodrigues que lhe fora solicitado na última reunião. O Prof. Hélio Chacham
relatou sobre o conteúdo do parecer esclarecendo que as atividades estão de acordo com o espírito das
atividades de extensão da universidade e recomendou a aprovação do projeto. Foi colocado em votação o
parecer e o projeto sendo aprovados por unanimidade. B – PATME/SEBRAE – CONSULTORIA - O
Prof. Sampaio fez um relato sobre a origem dos recursos aprovados. Informou que no final do ano
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estavam disponíveis em órgãos do governo recursos a serem utilizados em pequenos projetos, com
valores aproximados de até R$7.000,00 (Sete mil reais). Esclareceu que a divulgação foi feita pelo Sr.
Paulo Renato do CIM e que o objetivo seria pagar serviços de consultoria dentro do programa
PATME/SEBRAE. Esclareceu que a divulgação e coordenação dos projetos foi realizada pelo CIM e
que o Departamento de Física teve 11 projetos aprovados. O assunto foi colocado em discussão. O Prof.
Alfredo Gontijo relatou que os projetos não tinham passado por julgamento de mérito pelo
Departamento; o Prof. Bernardo Ruegger analisou alguns projetos verificando que os recursos seriam
pagos, em sua maioria, como consultoria. O Prof. José Francisco de Sampaio salientou que os projetos
têm de estar dentro do objetivo do Departamento. Encerradas as discussões o Prof. Sampaio sugeriu
colocar em votação

a seguinte proposta:

1) Aprovar todos os projetos apresentados, 2) Os

coordenadores dos projetos deverão fazer um relatório final e 3) os relatórios finais serão passados ao
Prof. Alfredo Gontijo para fazer uma análise e um relato consolidado do todo para ser apresentado à

Câmara. Colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. C – PROEX: O Prof. José Francisco de S
concluiu-se que todos os projetos estavam dentro da Resolução 10/95 da UFMG. Colocados em votação
os projetos foram aprovados por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------6. OUTROS ASSUNTOS: A - APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS E PROJETOS DE MONITORIA
DE GRADUAÇÃO: A1) RELATÓRIOS. O Prof. José Francisco de Sampaio relatou que os editais para
bolsa de monitoria de graduação estão abertos e que o prazo para apresentação dos projetos referentes ao
ano de 2002 encerra-se no dia 01/02/2002. Apresentou os relatórios dos monitores e dos coordenadores
dos programas. Primeiramente foram analisados os relatórios do PAD (Programa para Aprimoramento
Discente) sob a coordenação do Prof. Ronald Dickman. O Prof. Sampaio distribuiu os relatórios dos
discentes para serem analisados pelos presentes e colocou o assunto em discussão. Solicitou ao Prof.
Ricardo Schor para fazer um resumo do conteúdo do relatório do coordenador. O Prof. Ricardo Schor
após análise o considerou muito bom. O Prof. Antônio Sérgio analisou o conteúdo dos relatórios dos
discentes e sugeriu que o coordenador seja alertado para exigir relatórios melhores de alguns alunos.
Após discussão decidiu-se que este alerta seja repassado ao coordenador. O Prof. Sampaio colocou em
votação a seguinte proposta: Aprovar os relatórios como foram apresentados e fazer recomendação ao
coordenador. Colocada em votação a proposta foi aprovada com 01 voto contra, 01 abstenção e 05 votos
a favor. A2) COORDENAÇÃO: O Chefe do Departamento consultou se a Câmara gostaria de manter o
projeto com o mesmo coordenador ou não. O Prof. Alfredo argumentou que a coordenação do Programa
PAD caracteriza vantagem para o professor uma vez que o coloca em contato com os melhores alunos,
mencionando que seria ideal que se divulgue para o corpo docente para saber se há outros interessados
em participar da coordenação. Após alguma discussão os membros da câmara decidiram que dever-se-ia
consultar o Prof. Dickman se deseja continuar na coordenação ou se está realizando a tarefa porque foi
anteriormente designado. O Prof. Alfredo Gontijo sugeriu ainda que seja criada uma comissão para
coordenar este projeto nos próximos períodos. O Prof. Reinaldo apoiou a sugestão considerando que o
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programa é muito relevante para ser coordenado por apenas uma pessoa. O Prof. Bernardo Ruegger
propôs que a comissão fosse composta por 03 membros: coordenador, um professor da área experimental
e um da astrofísica. Mas houve argumentação no sentido de que seria melhor consultar o prof. Dickman
sobre a conveniência de se escolher mais 02 pessoas para compôr a comissão. O Prof. José Francisco de
Sampaio apresentou a seguinte proposta: 1) Criação da comissão de comum acordo com o atual
coordenador que seria mantido para o próximo período. A proposta foi aprovada por unanimidade. A3)
Projetos e relatórios dos Programa PID (Programa para Iniciação à Docência e PAE (Programa de
Bolsas Acadêmicas Especiais): O Chefe do Departamento descreveu brevemente que solicitou ao Prof.
Carlos Heitor que coordenasse uma comissão, incluindo o Prof. Agostinho, Leonardo Fonseca e a Prof.
Fátima Satuf (substituta) para apresentar um pedido de bolsas no PID e que os coordenadores de projetos
no PAE estavam reapresentando solicitações. Propôs que seus projetos e os relatórios anteriores fossem
aprovados sem uma prévia detalhada e que se ele notasse alguma anomalia traria novamente para a
Câmara. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------B - OCUPAÇÃO DE GABINETES: O Prof. Sampaio informou que analisou a situação de ocupação de
gabinetes pelos professores Anuar Abras, Benedicto Jonas, Américo Bernardes, João Florêncio e Carlos
Joel. Primeiramente apresentou a situação dos professores Benedicto Jonas e Anuar Abras, relatando que
o primeiro não tem nenhum documento com aprovação de chefias anteriores alocando gabinete à sua
disposição e que o Prof. Anuar Abras, deveria desocupar seu gabinete, se houvesse necessidade,
conforme decisão anterior sobre alocação de gabinetes a professores aposentados. Em seguida foi
colocada em discussão a situação do Prof. João Florêncio Jr. e Américo Tristão Bernardes. Em virtude
da pouca frequência dos professores no departamento os membros da câmara decidiram que os
professores não terão gabinetes permanentes, ficarão alocados nas salas de visitantes, ou seja quando
visitarem o Departamento deverão solicitar previamente a liberação de sala. Foi colocada em votação
proposta de liberação das salas pelos professores Américo, Anuar Abras, Benedicto Jonas, Carlos Joel e
João Florêncio Júnior que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------C – DISCUSSÃO SOBRE ESTACIONAMENTO: O Prof. Sampaio relatou que o DPFO reservou duas
vagas no estacionamento para deficientes físicos sem comunicação oficial com chefia. Informou que
solicitou placa especificando que as vagas seriam “preferencialmente” para deficientes físicos, assim a
área restrita não ficaria ociosa e poderia ser utilizada pelos usuários do departamento. Informou que foi
construída uma rampa para os deficientes terem acesso ao prédio. ------------------------------------------------O Prof. José Francisco de Sampaio relatou que tem recebido várias solicitações do pessoal sem vínculo
definitivo (pos-doutorando, recém-doutor, professores substitutos e visitantes) para utilização de vagas
no estacionamento. Colocou o assunto em discussão e ao final os membros da câmara decidiram que em
virtude do estacionamento estar saturado deve-se manter decisão anterior de disponibilizar o
estacionamento apenas para professores e funcionários efetivos. ---------------------------------------------------
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O Prof. Sampaio relatou que algumas pessoas tem estacionado em locais que prejudicam o trânsito no
estacionamento. Informou que conversará informalmente com este usuários, caso não seja tomada
mudança de atitude, dever-se-ia tomar providências administrativas, como por exemplo, colocar
impedimento físico nos locais impróprios para estacionamento. A Câmara apoiou sua sugestão.-----------O Prof. José Francisco de Sampaio 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, 18 de janeiro de
2002.

