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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada em
20 de fevereiro de 1998, na sala 4117 do Departamento de Física, Instituto de Ciências
exatas, conforme convocação No. 001 de 16.02.98, com as presenças dos seguintes
membros: Professores José

Rachid Mohallem (Presidente) Bismarck Vaz da Costa,

Hans-Dieter Pfannes, Oscar Nassif de Mesquita, José Guilherme M. A Moreira, Luiz
Alberto Cury, Ulisses de Azevedo de Leitão, Túlio Jorge dos Santos e o funcionário Gilberto
dos Santos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: A) Foi comunicada a presença do Prof. Caio Mário Castro de
Castilho do Depto. de Física da Universidade Federal da Bahia, como professor visitante
através de recursos da Fapemig, trabalhando junto ao Laboratório de Superfícies com o Prof.
Vagner Eustáquio de Carvalho. B) Foi apresentado um relatório preliminar da Comissão de
extensão, sobre regulamentação das atividades de extensão do Departamento de
Física.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ATAS DA REUNIÕES DOS DIAS 28.11 E 18.12 - A) A ata do dia 28.11 colocada em
votação,

foi

aprovada

por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B)

A

ata

do

dia

18.12

foi

retirada

de

pauta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. RELATÓRIO DE PROJETO DE SEMINÁRIOS PARA CALOUROS - O Prof. José
Rachid leu carta da Profa. Regina onde, além de apresentar o relatório de “Projetos de
Seminários para Calouros”, solicitava seu afastamento dessa coordenação, alegando motivo
de deselegância na relação professor/aluno em um caso específico. Colocado o relatório em
votação, foi aprovado por unanimidade. Sobre o afastamento da referida professora da
coordenação dos seminários a Câmara recomenda que a chefia lhe encaminhasse uma carta,
reconhecendo a dedicação e mérito deste trabalho e que procurasse mantê-la na
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coordenação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. HOMOLOGAÇÃO DE RECONDUÇÃO DO PROF. TÚLIO JUNTO AO MUSEU
DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO - MHNJB - colocada em votação,
aprovada por unanimidade.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. OFERTA DE DISCIPLINA DA FALE PELO PROF. MAURÍLIO - foi lido ofício
nº45-LIN197, solicitando a liberação do Prof. Maurílio, por uma tarde por semana, durante
o 1º semestre/98, para lecionar a disciplina “Acústica da Fala” junto ao Curso de
Pós-graduação em Letras - Estudos Linguísticos. Foi colocada em votação a liberação do
professor,

aprovada

por

unanimidade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOS PROFESSORES EMMANUEL ARAÚJO
PEREIRA, JOÃO FLORÊNCIO JR., KARLA BALZUWEIT E MARCUS VINICIUS
BAETA MOREIRA - Os relatórios foram avaliados separadamente do restante dos
professores do DF, por causa dos prazos para a

progressão. Foram apresentadas a

pontuações dos relatórios e, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. AFASTAMENTO DO PAÍS DOS PROFESSORES JOSÉ MARCOS ANDRADE
FIGUEIREDO E HELIO CHACHAM - A) Homologação do afastamento do Prof. José
Marcos, no período de 28/01 a 01/03/38, para pesquisa no “The City College of the city
University, NY”, sem necessidade de substituto dos seus encargos didáticos por ser período
de férias. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. B) Solicitação de afastamento do
Prof. Hélio Chacham, para Universidade Autônoma de Madrid, de 18.04 a 11.05. Colocado
em votação foi aprovado por
substituto

unanimidade, condicionado a informação por escrito do
dos

seus

encargos.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. PROFESSORES APOSENTADOS - Foi lida carta do professor Márcio Quintão
informando o seu pedido de aposentadoria, com um breve relato de suas atividades didáticas
nos últimos três anos e sua sugestão no sentido que a vaga gerada pela sua aposentadoria
fosse dirigida ã área de ensino. O Prof. Rachid sugeriu que a carta fosse encaminhada a
Comissão de Expansão Docente. Foi lida uma segunda carta do Prof. Márcio oferecendo sua
colaboração gratuita no ensino de Evolução das Idéias de Física. Em seguida foi lida a carta
convite do Prof. Hans, dirigida à Chefia, convidando o Prof. Anuar a permanecer no DF,
continuando suas atividades de pesquisa mesmo sem implementaçào da bolsa de
Produtividade à Pesquisa. Durante discussão foi citada a presença de outras pessoas que estão
no DF sem vínculo algum. Conclui-se que deveria formar uma comissão para estudar novas
políticas sobre a permanência, no DF, deste pessoal “sem vínculo”. A comissão terá prazo
de um mês para apresentar a proposta. A votação foi dividida em duas partes, 1) A
permanência do Prof. Anuar no DF, sob responsabilidde do Prof. Hans-Dieter, ressalvado
que o gabinete do Prof. Anuar poderia ser solicitado, a qualquer momento, se houvesse
necessidade. Colocada em votação e com a ausência do Prof Bismarck, foi aprovada por
unanimidade. 2)

Em seguida

foi colocada em votação a Comissão composta pelos

professores Gabriel Armando Pellegatti, Hans-Dieter Pfannes (Presidente) e Ulisses Azevedo
Leitão.Aprovada

com

7

votos

a

favor

e

1

abstenção.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. EXPANSÃO DOCENTE - Foi lida carta dos professores Marcos Assunção e Roberto
Moreira sobre alocação de vagas. Registrado o pedido, a Câmara solicita encaminhamento
para

comissão

de

expansão

docente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - Foram lidas as cartas solicitando espaço
físico,

dos professores Maurílio, José Marcos, Oscar e Abá. Sobre o pedido do Prof.

Maurílio foi sugerido que fosse enviada uma carta para comissão, contendo informações
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sobre as necessidades do laboratório: área, equipamento, etc. Sobre o pedido do Prof. José
Marcos também foi sugerido uma nova carta para a comissão contendo mais detalhes sobre
o laboratório. Sobre a reivindicação do Prof. Abá, foram levantados todos pontos das atas
anteriores e verificou-se que em nenhum momento foi dado um espaço definitivo para o
laboratório de Microanálise. Depois de discussões, a Câmara solicita que todos os três
pedidos fossem encaminhados para a Comissão de Espaço Físico, em caráter de urgência,
para estudo de novos espaços para distribuição dos referidos laboratórios, levando em
consideração também o pedido de expansão do laboratório de Mecânica Estatística,
coordenado

pelo

Prof.

Oscar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. CARTA PROF. ULISSES - Foi lida a carta onde o professor expunha um problema de
urbanidade envolvendo o referido professor e o chefe da Oficina Mecânica, Sr. João Batista.
Foi lida também uma carta do Prof. Monken, Coordenador da Oficina Mecânica. Após
discussões, foi feita a proposta da retirada do assunto de pauta com a sugestão de as partes
envolvidas fossem

ouvidas pelo Coordenador da Oficina, Prof. Monken

tendo como

mediadores o Prof. José Rachid (chefe do DF)e Gilbertos dos Santos (representante dos
funcionários). Colocada em votação, aprovada com 8 votos a favor e uma abstenção.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O 1º SEMESTRE - 98 Prof. Rachid propôs algumas alterações a saber: Física Geral C - 2 turmas para Profa.
Maria Elizabeth que desistiu de licença prêmio; 1 turma de laboratório para Flávia Rolim e
dividir 2 laboratórios entre os professores Hélio Chacham, Francklin Matinaga e Karla
Balzuweit. Em seguida colocada em votação, a distribuição foi aprovada por unanimidade.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. OUTROS ASSUNTOS - A) Foi lida carta da CPPD solicitando dados do DF para
simulação sobre a aplicação da bolsa do PID. Foi determinado pela Câmara que não se
respondesse

a

referida

carta.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Foi lida carta do Professor Aposentado Armando Lopes de Oliveira, solicitando à chefia
informações sobre o destino do Laboratório de Supercondutividade. A chefia informa que o
responderá

ao

professor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Solicitação do Grupo de Mecânica Estatística de suspensão dos editais para os concursos
de professores adjuntos nas áreas de Simulação e Teoria de Sólidos. Colocada em votação,
aprovada

por

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) Solicitação de renovação de bolsa de Recém-Doutor de Nuno Correa dos Santos Cunha,
com

a

coordenação

Prof.

Luiz

Paulo.

Colocada

em

votação

aprovada

por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Carta prof. Maurílio informando e solicitando aprovação das orientações de Mestrado na
FALE.

Colocada

em

votação,

aprovada

por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Homologação do Curso de Extensão ministrado pelo Prof. Maurílio, nos dias 13 e 14 de
março de 1998, colocada em votação, aprovada por unanimidade. O Prof. Rachid passa a
presidência ao Prof, Bismarck e se retira da reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Homologação do plano de trabalho para fins de DE do prof. Valeri. Colocada em
votação,

aprovada

por

unanimidade.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H) Homologação do plano de trabalho para fins de DE do Prof. Rogério Paniago, colocada
em

votação,

aprovada

por
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unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I) Solicitação de Cooperação Internacional NSF/CNPq do Prof. Valeri. A Câmara solicita
enviar o projeto em caráter de urgência para dois professores para avaliação do projeto. Caso
seja aprovado, a chefia o enviará ad-referendum. A Câmara indicou os professores Antônio
Sérgio e Roberto Moreira para dar parecer sobre o projeto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J) Solicitação de Bolsa de Produtividade de Pesquisa-CNPq, dos Professores Aposentados,
Geraldo Mathias Ribeiro e Anuar Abras.Colocadas em votação, aprovadas por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K) Comissão de Monitoria: com a aposentadoria da Profa. Maria de Fátima Satuf, foi
indicada a recondução do Prof. Carlos Heitor D` Ávila Fonseca, (indicado para presidente) e
a indicação dos professores Leonardo da Fonseca e Regina Pinto de Carvalho para um
mandato

de

dois

anos.

Colocada

em

votação,

aprovada

por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L) Comissão de Espaço Físico: foi indicado o Prof. Roberto Moreira em substituição do
Prof. Wagner Nunes Rodrigues, para um mandato de dois anos. Colocada em votação,
aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M) Comissão da Biblioteca, foi proposto reduzir o número de três para dois membros e
indicados os professores João Florêncio Jr., como presidente e Domingos Sávio. Colocadas
em

votação,

ambas

foram

aprovadas

por

unanimidade.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Prof. José Rachid Molhallem declarou encerrada a sessão da
qual eu, Idalina Agostinha Barbosa Pfannes, na qualidade de Secretária do Departamento de
Física lavrei a presente ata que vai assinada por todos os membros presentes. Belo
Horizonte,

20

de

fevereiro

de
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1998.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

