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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 14:00h do dia 18 de dezembro de 2008, na sala 4114 do Departamento de 
Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO No. 013 de 15 de dezembro de 2008, com a 
presença dos seguintes membros: professores Agostinho Aurélio Garcia Campos 
(presidente), José Marcos Andrade Figueiredo (Sub-Chefe), Marcos Assunção Pimenta, 
José Francisco de Sampaio, Ricardo Schwartz Schor, Ana Maria de Paula, Bernardo 
Ruegger Almeida Neves, Nivaldo Lúcio Speziali, Paulo Sérgio Soares Guimarães e o 
discente Manassés Ferreira Neto..--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAÇÃO: EXPANSÃO REUNI: A) Espaço Físico: a chefia informou que os 
chefes de departamento do ICEx definiram, junto com os arquitetos responsáveis, a 
proposta de expansão física do Instituto devido ao Programa REUNI. Basicamente a 
proposta consta da construção de um anexo de cerca de 4500 m2 para onde será 
deslocado o Departamento de Computação Científica (DCC). A atual área do DCC, 
juntamente com o espaço liberado pelas salas de aula do ciclo básico, será dividido para 

os departamentos de Física, Matemática e Estatística. B) Bolsas de Pós-graduação: 
serão liberadas 09 bolsas para a pós-graduação e o departamento deverá dar as 
diretrizes para gerí-las.------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. APROVAÇÃO DA ATA 18/11/2008: Aprovada por unanimidade.-------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. HOMOLOGAÇÃO: afastamento do país do professor Flávio Orlando Plentz Filho: 
participar da conferência “Frontiers in Condensed Matter Physics 2008”, Buenos Aires, 
Argentina,  no período de 08/12/2008 a 15/12/2008. Homologado por unanimidade.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. PROGRAMA SABÁTICO DO PROF. LUIZ ALBERTO CURY: colocou-se em discussão 
a alteração do período do afastamento de 15/02/2009 a 15/02/2010 para 02/05/2009 a 
02/05/2010,   tendo em vista que a bolsa de pós-doutoramento não foi recomendada pela 
CAPES, por causa da grande demanda de pedidos para o período de fevereiro/2009.  
Após discussão e votação foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. PROGRESSÃO HORIZONTAL: professor  Wagner José Corradi Barbosa: 
considerando que o pedido atendia as condições internas do Departamento para a 
progressão horizontal e estava de acordo com as normas vigentes, foi  aprovado por 
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 5. RENOVAÇÃO DO REGIME DE MANUTENÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA: 

Profa. Ariete Righi: após análise dos relatórios referentes aos 02 últimos anos e do 
plano de trabalho para o próximo biênio, o plenário manifestou-se favorável à 
manutenção do regime de trabalho da docente. Encerradas as discussões o assunto foi 
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 6. ANUÊNCIA DE DISCIPLINAS PARA O CURSO DE MATEMÁTICA 

COMPUTACIONAL: foi apresentado o pedido do coordenador do colegiado do curso, 
Prof. Frederico Ferreira Campos Filho,  para oferta das disciplinas optativas conforme 
formulário anexo.  Terminadas as discussões e colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. ANÁLISE DA PROPOSTA DOS PROFESSORES FRANCISCO CÉSAR DE SÁ 

BARRETO E RAMAYANA GAZZINELLI PARA CRIAÇÃO DO TÍTULO DE 

“PROFESSOR INSIGNE” NO DEPARTAMENTO DE FÍSICA: o presidente apresentou 
proposta dos professores e após análise e discussão colocou em votação a seguinte 
proposta: Aprovar a idéia da criação de um título para homenagear os professores do 
departamento e solicitar alteração da denominação desse título. Aprovada por 
unanimidade. A chefia solicitará aos professores nova sugestão e apresentará à Câmara 
posteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. DISCUSSÃO DO ESTÁGIO DOCENTE DAS DISCIPLINAS TEÓRICAS:  foi  colocada 
em votação a possibilidade de participação dos alunos em estágio docente para 
lecionarem nas disciplinas teóricas. A chefia informou que analisou o último relatório da 
comissão e não há impedimentos que os estudantes atuem nessas disciplinas. Em 
seguida colocou em votação a participação dos alunos em estágio docente nas 
disciplinas teórias. Após alguma discussão foi aprovada por unanimidade. O Prof. 
Agostinho Aurélio Garcia Campos informou que elaborará um documento propondo 
novas sugestões de regulamentação do estágio e posteriormente apresentará à Câmara 
para apreciação.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA: o presidente 
colocou em discussão as indicações de professores, elaboradas pelos colegiados, para 
as disciplinas específicas dos cursos de pós-graduação e graduação em física. Após 
alguma discussão os representantes aprovaram as indicações propostas para as 
disciplinas obrigatórias e optativas regulares. As indicações para as disciplinas de 
ementas livres (tópicos) serão definidos em fevereiro de 2009, juntamente com as 
indicações das disciplinas básicas. Proposta aprovada por unanimidade.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dezembro de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 




