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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 9h30 do dia 21 de dezembro de 2010, na sala 4114 do Departamento de 
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 018 de 17 de 
dezembro 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, Edmar Avelar Soares, Luiz Gustavo de Oliveira 
Lopes Cançado, Rodrigo Gribel Lacerda, o servidor técnico-administrativo Rubens 
Ribeiro Menezes e a discente Ana Cristina Rodrigues de Oliveira..-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 15/10/2010, 26/10/2010 E 11/11/2010: a ata de 
15/10/2010 foi aprovada com 01 abstenção do Prof. Rodrigo Gribel Lacerda. As demais 
foram aprovadas por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTO DO PAÍS: Prof. Paulo Sérgio Soares 
Guimarães: realizar estágio técnico-científico no National Nanotechnology Laboratory, 
Nanoscience Institute, em Lecce, Itália, no período de 01/01/2011 a 31/03/2011. Após 
verificar que os encargos didáticos atribuídos ao professor não serão prejudicados o 
pedido foi homologado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. INVERSÃO DA PAUTA: o presidente pediu autorização para colocar em discussão os 
outros itens da pauta, antes da indicação das bancas dos concursos. Aprovado por 
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. CARTA DOS PROFESSORES DO SETOR DE FÍSICA DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO (REF. OFERTA DA DISCIPLINA METODOLOGIA DE ENSINO DE 
FÍSICA): o presidente solicitou autorização para retirar o assunto da pauta a pedido do 
coordenador do Colegiado do Curso de Física. Aprovado por unanimidade.-------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ICEx ENTRE OS 
DEPARTAMENTOS DA UNIDADE: a planilha financeira foi apresentada para  tomada 
de conhecimento dos membros da Câmara  Departamental. Em seguida o Prof. José 
Marcos Andrade Figueiredo informou que os critérios para distribuição dos recursos no 
departamento deverão ser discutidos pela próxima chefia e apresentou proposta para 
negociar com o Colegiado do Curso de Pós-Graduação a liberação de parte seus 
recursos para a chefia.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. DEFINIÇÃO DAS BANCAS E DATAS DE REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS PARA 
PROFESSOR ADJUNTO: primeiramente, o Prof. José Marcos Andrade Figueiredo 
colocou em discussão a definição da banca e data de realização do concurso referente a 
seguinte área: Física Teórica em uma das seguintes especialidades: Física Atômica e 

Molecular, Física da Matéria Condensada, Física de Sistemas Biológicos, Física Estatística, 

Física Matemática, Informação quântica, Óptica, Teoria Quântica de Campos e Sistemas 

Quânticos Abertos.  Informou que tem-se um prazo de 55 a 85 dias para a realização das 
provas, conforme publicado no edital. Discutiu-se então a melhor data para se realizar o 
concurso e aprovou-se, por unanimidade, que se tente sua realização, preferencialmente, 
nos dias 21 a 25 fevereiro de 2011, de acordo com a disponibilidade da banca. Colocou-
se a seguir em discussão a proposta dos nomes para comporem a banca examinadora. 
Após discussão os membros da Câmara concordaram com a indicação da seguinte lista, 
com 3 membros titulares, externos à UFMG: EDUARDO MIRANDA (UNICAMP - Instituto 
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de Física "Gleb Wataghin"),  RODRIGO B. CAPAZ (UFRJ -  Instituto de Física - 
Departamento de Física dos Sólidos) e CAIO LEWENKOPF (UFF - Centro de Estudos 
Gerais, Instituto de Física).-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do 
departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS 
TITULARES: professores CARLOS HENRIQUE MONKEN e EMMANUEL ARAÚJO 
PEREIRA. Como MEMBROS SUPLENTES  foram indicados os nomes dos professores 
JOSÉ MARCOS ANDRADE FIGUEIREDO e MARCELO PALEÓLOGO E. DE FRANÇA 
SANTOS, nesta ordem de prioridade. Colocada em votação a composição da banca com 
os nomes acima sugeridos foi aprovada por unanimidade-------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encerrada a votação o presidente da sessão colocou em discussão a definição da banca 
e data de realização do concurso referente à área:  Física Experimental em uma das seguintes 

especialidades: Física da Matéria Condensada; Física de Sistemas Biológicos; Física de 

Superfícies e Óptica. Informou que tem-se um prazo de 55 a 85 dias para a realização 
das provas, conforme publicado no edital. Discutiu-se então a melhor data para se 
realizar o concurso e aprovou-se, por unanimidade, que se tente sua realização, 
preferencialmente, nos dias 21 a 25 fevereiro de 2011, de acordo com a disponibilidade 
da banca. Colocou-se a seguir em discussão a proposta dos nomes para comporem a 
banca examinadora. Após discussão os membros da Câmara concordaram com a 
indicação da seguinte lista, com 3 membros titulares, externos à UFMG: ANTÔNO G. 
SOUZA FILHO (UFCE – Instituto de Física), LÚCIO HORA ACIOLI (UFPE – 
Departamento de Física) e PAULO HENRIQUE SOUTO RIBEIRO (UFRJ – Instituto de 
Física). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do 
departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS 
TITULARES: professores NIVALDO LÚCIO SPEZIALI e OSCAR NASSIF DE 
MESQUITA. Como MEMBROS SUPLENTES  foram indicados os nomes dos professores 
ROBERTO LUIZ MOREIRA e HANS-DIETER E.K.-H. PFANNES, nesta ordem de 
prioridade. Colocada em votação a composição da banca com os nomes acima 
sugeridos foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. OUTROS ASSUNTOS: INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COLEGIADOS DOS 
CURSO DE GRADUAÇÃO:  a) Engenharia Metalúrgica: foram reconduzidos os 
professores Leonardo Fonseca (Titular) e Fernando Augusto Batista (Suplente) e b) 
Engenharia Mecânica: foram reconduzidos os professores Carloos Basílio Pinheiro 
(Titular) e João Francisco Coelho dos Santos Jr. (Suplente). Aprovado por unanimidade, 
Os mandatos serão de 02 anos a partir de 12/12/2010.----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, 21 de dezembro de 2010. 

 

  

 




