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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 

realizada às 14:15hs do dia 18 de fevereiro de 2009, na sala 4114 do Departamento de 

Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 002 de 16 de 

fevereiro de 2009 com a presença dos seguintes membros: professores Agostinho Aurélio 

Garcia Campos (Presidente), José Marcos Andrade Figueiredo (Sub-chefe do 

Departamento), Hélio Chacham, Ronald Dickman, Oscar Nassif de Mesquita, Maria 

Carolina de Oliveira Aguiar, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Pedro Licínio de Miranda 

Barbosa, Wagner Nunes Rodrigues, o servidor técnico-administrativo Rubens Ribeiro 

Menezes e o discente Manassés Ferreira Neto.---------------------------------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS 18/12/2008 e 05/02/2009: Aprovadas por unanimidade.-------

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

2. HOMOLOGAÇÕES: A) Afastamentos do País: a) Prof. Paulo Sérgio Soares 

Guimarães: visita científica à Universidade Técnica de Viena e Universidade de 

Sheffield, em Viena e Sheffield, Áustria e Inglaterra, no período de 20/12/2008 a 

19/01/2009, b) Prof. Roberto Luiz Moreira:  participar do Simpósio Internacional 

MATERIAIS 2009, em Lisboa, Portugal, no período de 02/04/2009 a 13/04/2009 e c) 

Profa. Silvia Helena Paixão Alencar: participar do “First CoRoT Intenational Syposium”, 

em Paris, França, no período de 02/02/2009 a 05/02/2009. Após verificar que os 

encargos didáticos atribuídos aos professores não serão ou foram prejudicados foram 

homologados por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------   

B) Portaria no. 001 de 04 de fevereiro de 2009: Após votação foi homologada por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3. PROGRESSÃO HORIZONTAL: professores Ariete Righi e Edmar Avellar Soares:     

considerando que os pedidos atendiam as condições internas do Departamento para a 

progressão horizontal e estavam de acordo com as normas vigentes, foram  aprovados 

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

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

4. ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO (PROGRAMA SABÁTICO) DO 

PROF. LUIZ ALBERTO CURY: colocou-se em discussão a alteração do período do 

afastamento, para realização de pós-doutorado na Universidade de Durham, de  

02/05/2009 a 02/05/2010 para 01/04/2009 a 31/03/2010. Após discussão e votação foi 

aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------

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

5. INDICAÇÃO PARA O TÍTULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA DA UFMG DA 

PESQUISADORA MILDRED S. DRESSELHAUS:  o presidente colocou que não cabe à 
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Câmara Departamental aprovar indicação ao título de Doutor Honoris Causa,  mas sim à 

Congregação do Instituto. De qualquer forma os professores Marcos Assunção Pimenta e 

Ado Jório de Vasconcelos, que propuseram a indicação, solicitaram uma posição da 

Câmara com relação ao pedido. Após discussão os membros concluíram que em vista da 

abrangência do curriculum da professora, Mildred S. Dresselhaus, a indicação deve ser 

apoiada pela Câmara Departamental.----------------------------------------------------------------------

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

6. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O 1º. SEMESTRE DE 2009: O 

presidente apresentou a proposta de encargos didáticos para o primeiro semestre de 

2009. As indicações para as disciplinas básicas  de graduação e todos os tópicos da 

graduação e da pós-graduação foram aprovadas por unanimidade. Como as indicações 

para as disciplinas de ementas fixas da pós-graduação e específicas da graduação já 

haviam sido aprovadas na reunião de 18/12/2008, fica assim aprovada a distribuição 

completa dos encargos didáticos de 2009 como consta em texto anexo.------------------------

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

7. OUTROS ASSUNTOS: autorização para de estudo de viabilidade de espaço físico 

para o  "Laboratório de Nanofabricação, Microfabricação e Sistemas". Os 

professores Flavio Orlando Plentz Filho e Wagner Nunes Rodrigues solicitaram 

autorização da Câmara para verificar junto ao DPFO a possibilidade de expansão do 

prédio do Departamento de Física na região anexa ao Laboratório de Criogenia – entre o 

Departamento de Física e o ICB (Instituto de Ciências Biológicas). O objetivo seria 

transferir a atual oficina mecânica para a área construída, e  o espaço atual da oficina 

seria ocupado pelo laboratório de nanofabricação. Após análise os membros concluíram 

que não existe nenhum empecilho para que o estudo de viabilidade seja iniciado. 

Entretanto, fica claro que o processo de concessão do espaço físico pretendido para o 

laboratório deve ser ainda avaliado por esta câmara.--------------------------------------------------

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

 O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos 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, 18 de fevereiro de 2009.  




