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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 15:00h do dia 29 de novembro de 2010, na sala 4114 do Departamento de
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF N o 017 de 24 de
novembro de 2010, com a presença dos seguintes membros: Professores José Marcos
Andrade Figueiredo (Presidente), Hélio Chacham, Maria Carolina Nemes, Ricardo
Schwartz Schor, Ana Maria de Paula, Ariete Righi, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes
Cançado e o servidor técnico-administrativo Erick de Souza Ávila..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 15/10/2010, 26/10/2010 E 11/11/2010: o assunto foi
retirado de pauta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTOS DO PAÍS: a) Prof. Bernardo Ruegger
Almeida Neves: participar da conferência “MRS Fall 2010 Meeting”, em Boston, Estados
Unidos, no período de 24/11/2010 a 05/12/2010; b) Prof. Klaus Krambrock: missão de
trabalho na Universidade de Paderborn, em Paderborn, Alemanha, no período de
14/12/2010 a 23/01/2011; c) Prof. Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni: participar da
conferência “MRS Fall 2010 Meeting”, em Boston, Estados Unidos, no período de
24/11/2010 a 05/12/2010; d) Prof. Rodrigo Gribel Lacerda: participar da conferência
“MRS Fall 2010 Meeting”, em Boston, Estados Unidos e visitar o Instituto de Tecnologia
de Massachusetts, em Massachusetts, no período de 27/11/2010 a 13/12/2010 e e)
Sebastião José Nascimento de Paula: participar da Conferência “Quantum Optics V”,
em Cozumel, México, no período de 13/11/2010 a 19/11/2010. Após verificar que os
encargos didáticos atribuídos aos professores não serão ou foram prejudicados os
pedidos foram homologados por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. PEDIDOS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL: professores: Ana Maria de Paula,
André Santarosa Ferlauto e Carlos Basílio Pinheiro: após verificar que os pedidos
atendiam às condições internas do Departamento para a progressão horizontal e
estavam conforme com as normas vigentes, foram aprovados com uma abstenção da
Profa. Ana Maria da Paula.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA ELÉTRICA: foram reconduzidos os professores Cristiano Fantini
Leite (Titular) e Rodrigo Gribel Lacerda (Suplente), para um mandato de 02 anos a partir
desta data.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. CURSO DE EXTENSÃO: “EINSTEIN NO TERCEIRO MILÊNIO”: foi apresentado
pedido do Prof. Abá Israel Cohen Persiano para dar continuidade ao curso em 2011.
Após verificar que o pedido está conforme as normas vigentes, foi aprovado com 7 votos
a favor e 01 abstenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. INVERSÃO DA PAUTA: o presidente pediu autorização para colocar em discussão o
item 7 da pauta (Outros Assuntos). Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1. Outros Assuntos: carta dos professores do Setor de Ciências / Física do
DMTE (Deartamento de Métodos e Técnicas de Ensino) da Faculdade de Educação.
Ref. Transferência da disciplina Metodologia de Ensino de Física para o DMTE.:
após alguma discussão o assunto foi retirado da pauta e será apresentado em reunião
posterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. ANÁLISE DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE FÍSICA E ASTRONOMIA NO ESPAÇO TIM UFMG DO
CONHECIMENTO: o presidente do plenário apresentou o relatório da comissão
encarregada de examinar os impasses existentes entre o Prof. Renato Las Casas
(assistente educacional de astronomia) e a Profa. Patrícia Kuark Leite (diretora científicocultural) do Espaço TIM UFMG do Conhecimento). O presidente fez leitura do relatório
elaborado pelos professores aposentados José Francisco de Sampaio e Ramayana
Gazzinelli. Consta do relatório que o Prof. Luiz Paulo Ribeiro Vaz, também indicado para
a comissão, não pôde participar dos trabalhos por motivo de saúde. Em seguida colocou
o assunto em discussão. O Prof. Hélio Chacham parabenizou a comissão pelo excelente
trabalho e argumentou que a decisão da Câmara Departamental deve se fundamentar
nas sugestões do relatório. Terminadas as discussões o presidente do plenário colocou
em votação as sugestões da comissão transcritas a seguir: sugestão 1 - “Departamento de
Física, se for de seu interesse, discuta com o Reitor a possibilidade de se responsabilizar
completamente pelo observatório astronômico do Espaço do Conhecimento, indicando para a
escolha do reitor três nomes para a ocupação de um cargo de “coordenação de astronomia” que
deveria ser criado no organograma do Espaço e que coordenaria as atividades do observatório e
as relacionadas com astronomia no planetário. Isto implica o comprometimento do
Departamento em sempre ter pessoas interessadas a cuidar desse projeto. Fomos informados de
que uma proposta definitiva de gestão do Espaço será elaborada até março de 2011; portanto,
caso seja esta a opção da Câmara Departamental, uma ação rápida é necessária”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugestão 2 - “Se esse não for o interesse do Departamento, ou se não puder ser viabilizado
junto à Reitoria, o Departamento de Física deve solicitar ao Reitor dispensa da responsabilidade
de indicar o assistente pedagógico de astronomia; caberia, então, à diretoria do Espaço o
convite, como ocorre com as outras áreas do conhecimento. Aliás, essa solicitação só quebraria
uma prática, pois a responsabilidade não existe formalmente, de fato. Nessa hipótese, a
Comissão sugere à Câmara do Departamento propor à Diretoria Cienfífico-Cultural do Espaço
que o Prof. Renato, se ele aceitar, seja designado responsável pelo observatório astronômico do
Espaço (o observatório terá dois telescópios: um adquirido por convênio do Prof. Alaor Chaves e
outro adquirido pela TIM com características selecionadas pelo Prof. Renato). Esta indicação é
justificada por sua larga atuação em divulgação científica de astronomia, pela qual já fo
premiado. Se isto ocorrer, os planos de atuação dos dois observatórios – do Espaço e da Serra da
Piedade – poderiam ser integrados e transformados num instrumento de divulgação mais amplo
e de maior relevância. A presença do Prof. Renato no Espaço, com maior indenpendência de
ação, permitirá ainda que possa assessorar cientificamente o pessoal enventualmente designado
para coordenar e operar o planetário, o que poderá elevar o nível das sessões destinadas a
adolescentes e adultos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente propôs ao plenário não votar a sugestão 2, se a sugestão 1 for aprovada.
Esta proposta obteve a concordância de todos. Em seguida colocou em votação a
sugestão 1: aprovada com 06 (seis) votos a favor. Houve 01 (uma) abstenção do Prof.
José Marcos Andrade Figueiredo e 01(um) voto contra da Profa. Maria Carolina Nemes.
Teminada a votação os membros da Câmara Departamental decidiram, por unanimidade,
não indicar, nesse momento, nomes para o cargo de “coordenação de astronomia”
devendo, portanto, abrir um canal de negociação com o reitor consoante com a proposta
do relatório da comissão. Ficou aprovado ainda que a última correspondência da Profa.
Patrícia Kuark relacionada aos problemas do espaço não será respondida.-------------------Terminada a votação a Profa. Maria Carolina Nemes solicitou constar em ata a seguinte
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declaração: “Acredito que nenhuma das duas propostas faz juz ao empenho incomparável do
Departamento de Física no que se refere a conseguir financiamento e o espaço a princípio com
uma finalidade e que foi desviada para outros fins. Minha opinião seria abandonar
completamente esse projeto abundantemente injusto e com proposta que julgo desconsiderar o
papel deste departamento como ele merece. Começar de novo é ainda o melhor caminho”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo 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, 29 de novembro de 2010.

