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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 14:00hs do dia 19 de março de 2009, na sala 4114 do Departamento de
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF N o 004 de 16 de março
de 2009 com a presença dos seguintes membros: Professores Agostinho Aurélio Garcia
Campos (Presidente), José Marcos Andrade Figueiredo (Sub-chefe do Departamento),
José Francisco de Sampaio, Ricardo Schwartz Schor, Ana Maria de Paula, Rodrigo Gribel
Lacerda, Nivaldo Lúcio Speziali, Paulo Sérgio Soares Guimarães e o servidor técnicoadministrativo Rubens Ribeiro Menezes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 18/02/2009: Aprovadas por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. HOMOLOGAÇÕES: A) Afastamentos do País: a) Prof. Gabriel Armando Pellegatti
Franco: participar do “workshop” sobre a Nebulosa do Cachimbo, em Granada, Espanha,
no período de 02/05/2009 a 09/05/2009, b) Prof. Marcos Assunção Pimenta: participar
do APS March Meeting, em Pittsburg, EUA, no período de 14/03/2009 a 21/03/2009, c)
Prof. Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni:
participar do Simpósio Frontiers in
Condensed Matter Physics and Nanoscale Materials, em Berkeley, EUA, no período de
19/03/2009 a 23/03/2009, d) Prof. Ricardo Wagner Nunes: participar do APS March
Meeting, em Pittsburg, EUA, no período de 14/03/2009 a 21/03/2009 e e) Prof. Ronald
Dickman: participar do APS March Meeting, em Pittsburg, EUA, no período de
16/03/2009 a 21/03/2009. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos
professores não serão ou foram prejudicados os pedidos foram homologados por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROGRESSÃO HORIZONTAL PROF. RICARDO WAGNER NUNES: 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES –
INA/2008: INDIVIDUAIS E GLOBAL: o presidente informou que a Comissão analisou os
relatórios individuais de 2008 e emitiu seu parecer a ser apreciado pela Câmara
Departamental. Em seguida fez a leitura do relatório e apresentou um balanço geral da
avaliação feita pela comissão baseado nos critérios anteriormente definidos pela câmara.
Prestou alguns esclarecimentos sobre o relatório global e o plano de trabalho para 2009
e, em seguida, colocou o assunto em discussão. O plenário solicitou modificações no
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texto das considerações finais dando ênfase ao déficit atual no quadro de servidores
técnico-administrativos. Encerradas as discussões colocou-se em votação o Relatório
Departamental INA/2008 e a avaliação da Comissão de Análise dos Relatórios Individuais
que foram aprovados por unanimidade. Após discussão o Prof. Ricardo Schwartz Schor
solicitou autorização e se retirou da reunião-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES - INA:
foi apresentada proposta da Comissão de Avaliação dos Relatórios Docentes Individuais
com as alterações sugeridas pela comissão – tabela anexa. Em seguida o presidente
colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões o presidente colocou as
seguintes propostas em votação: a) manter a tabela ora vigente acrescida dos itens
“supervisão de estágio docente” e “outras atividades relevantes não incluídas nos itens
anteriores”. Uma nova tabela de avaliação continuaria a ser discutida no Departamento
voltando futuramente para apreciação da Câmara. A proposta foi indeferida com 05 votos
contra e 01 abstenção. b) proposta apresentada pelo Prof. Paulo Sérgio Soares
Guimarães: aprovar a tabela com as alterações feitas pela comissão, eliminando as
observações do pé da página e limitando em até 50 pontos o item “outras atividades
relevantes não incluídas nos itens anteriores”. Aprovada com 06 votos a favor e 02
abstenções. A tabela com os novos critérios de avaliação deverá ser divulgada para
conhecimento do corpo docente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 19 de março de 2009.

