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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 09:00 hs do dia 20 de junho de 2002 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx,
conforme CONVOCAÇÃO 010 de 18 de junho de 2002, com a presença dos seguintes membros:
Professores José Francisco de Sampaio (Presidente), Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz
Schor, Alfredo Gontijo de Oliveira, Hélio Chacham, Reinaldo Oliveira Vianna, Bernardo Ruegger de
Almeida Neves, Marcus Vinícius Baeta Moreira, o funcionário técnico-administrativo Gilberto dos
Santos e o discente Thiago Gomes de Mattos. ------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO DE PROFESSOR TITULAR: O
Prof. José Francisco de Sampaio relatou que foi homologado em 19/06/2002 o concurso para professor
titular pela Congregação do ICEx e que encaminhará com urgência a homologação ao Departamento de
Pessoal para publicação imediata, em razão do ano eleitoral a publicação deve ser feita até 03/07/2002. --2. COORDENADOR DO PRÓ-CIÊNCIA: O Prof. Sampaio comunicou que indicou ad-referendum
da Câmara Departamental o nome do Prof. José Guilherme M. A. Martins para coordenar o projeto PróCiência em substituição ao Prof. Leonardo Fonseca. Solicitou então homologação de seu ato. Colocada
em votação a indicação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------3. PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO PROF. VALERI
KOKCHENEV: O Prof. Sampaio solicitou ao Prof. Alfredo Gontijo relatar o processo de DE do
professor Valery. O Prof. Alfredo leu o parecer emitido pelo Prof. Antônio Sérgio Teixeira Pires e fez
uma pequena análise dos relatórios referentes aos 02 últimos anos e do plano de trabalho para o próximo
biênio. O professor manifestou-se favorável a manutenção do regime de trabalho do docente. Encerradas
as discussões o assunto foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade.----------------------------4. AFASTAMENTO DO PAÍS DO PROF. HÉLIO CHACHAM: O Prof. Sampaio apresentou o
pedido do professor para participar da 26th International Conference on the Physics of Semiconductors
(ICPS), a se realizar em Edinburgh, no período de 27/07 a 03/08/2002. O Professor indicou como
substituto para seus encargos didáticos o pos-doutorando Mário Sérgio Mazzoni. Colocado em votação
foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------5. CARTA DO PROFESSOR EDUARDO VALADARES: O Prof. Sampaio relatou que o Prof.
Eduardo Valadares no semestre passado ministrou para um grupo de alunos um conjunto de atividades
com o título de “Divulgação Científica”, e gostaria dar continuidade a este projeto neste semeste através
de uma disciplina oferecida pelo Departamento. Passou então ao Prof. Hélio Chacham para relatar a
carta enviada pelo professor Eduardo. Após o relato seguiu-se algum tempo de discussão na qual os
professores Reinaldo e Alfredo se manifestaram favoráveis à oferta de atividades desta natureza, mas
houve várias manifestações contrarias à criação de uma disciplina regular pois a existência da disciplina
Tópicos Especiais permite uma oferta bastante variada de temas e pode acomodar também estas
atividades. Entretanto como a carta do Prof. Eduardo não aborda a oferta específica para este semestre,
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não menciona a possibilidade de se ofertar como Tópicos Especiais, não vem acompanhada de solicitação
do Colegiado de Graduação, nem de ementa e programa, a Câmara decidiu não oferecer a disciplina neste
semestre e decidiu que fosse encaminhada ao Prof. Eduardo uma resposta com o seguinte teor: Os
representantes da Câmara Departamental são contrários a criação da disciplina como regular no curso de
física pois o tema pode ser ofertado como tópico especial; entretanto a oferta de um tópico deve atender
os trâmites legais, passando primeiramente por uma análise do Colegiado de Graduação que deve enviar
à Câmara uma proposta justificada com ementa e programa detalhados e justificativas. ----------------------6) PLANO DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS PROFESSORES ADO
JÓRIO DE VASCONCELOS E MARCOS ASSUNÇÃO PIMENTA: O Prof. Sampaio apresentou
os planos de trabalhos dos professores aprovados em concursos para professor adjunto e titular
respectivamente. Após análise das propostas dos professores para o próximo biênio sua aprovação foi
colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------OUTROS ASSUNTOS: A) CARTA DO PROFESSOR AGOSTINHO AURÉLIO GARCIA
CAMPOS: O Prof. Sampaio apresentou carta do coordenador do colegiado, onde solicita aprovação do
pedido do Prof. Wagner Nunes Rodrigues para lecionar o Tópico em Física: FIS043 – Tópicos em Física
A – “Aspectos Materiais de Epitaxia de Feixe Molecular”. O Prof. Sampaio apresentou a ementa e o
programa do curso aos representantes da câmara. Colocado em votação o pedido foi aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) INDICAÇÃO DE NOME PARA MEDALHA DE HONRA À EX-ALUNOS DA UFMG: O
Prof. Sampaio relatou que está vencendo o prazo para indicar nomes de ex-alunos da UFMG que são
“destaques” na sociedade e que recebeu a sugestão feita pela Profa. Regina Carvalho do nome do Prof.
Franklin, ex-aluno do Departamento de Física e que atualmente fabrica material didático de física para
escolas e universidades. O Prof. Sampaio colocou o assunto em discussão. Como a maioria dos membros
da Câmara desconheciam as atividades do professor decidiu-se por não se fazer nenhuma indicação neste
momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. José Francisco de Sampaio encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata por mim, Edina
Souza Cruz, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 20 de junho de 2002.

