Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Física
Caixa Postal 702
30161-970 Belo Horizonte - MG - Brasil

Telefone (031) 499-5633
Telex 31 2308
Fax (031) 499-5600
e-mail adfisica@fisica.ufmg.br

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 09:00hs do dia 23
de fevereiro de 2001 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO no. 01 de 22
de fevereiro de 2001, com a presença dos seguintes membros: Professores: Vagner Eustáquio de Carvalho
(Presidente), Oscar Nassif de Mesquita, Hans-Dieter Pfannes, Ricardo Schwartz Schor, Marcos Assunção
Pimenta, Wagner José Corradi Barbosa, Paulo Sérgio Soares Guimarães, e o servidor técnico-administrativo
José Geraldo do Nascimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Informações – a) O Prof. Vagner apresentou a planilha “Diagnóstico Energético” e o relatório de
recomendações sobre o gasto com energia elétrica do departamento, elaborados pela empresa PROCONSULT Projetos, Consultoria e Montagens. Em seguida passou para apreciação dos membros da Câmara.
O servidor José Geraldo esclareceu sobre o funcionamento básico de energia do departamento e o Prof. Oscar
questionou, se o gasto do departamento está dentro da demanda do ICEx, o Prof.Vagner esclareceu que sim.
b) O prof.Vagner apresentou o documento “Projeto de Desenvolvimento do Radiotelescópio “NAWI” do
departamento de Engenharia Metalúrgica, onde o coordenador solicita a viabilidade de instalação de uma
antena no prédio da antiga Oficina Eletrônica. O Prof.Vagner informou que o prédio é de responsabilidade do
departamento de Física e passou para apreciação dos membros. Após alguns esclarecimentos, o Prof.Vagner
sugeriu que o Prof. Wagner José Corradi Barbosa fosse responsável pela análise da solicitação apresentando
posteriormente um parecer para a Câmara Departamental.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Distribuição de Encargos Didáticos para o 1 º semestre de 2001 – O Prof. Vagner informou que havia
turmas com poucos alunos e achou melhor fechar algumas para melhor distribuição de encargos, foram feitas
algumas modificações e comunicadas aos interessados. O Prof. Paulo Sérgio não concorda que os
coordenadores sejam dispensados de seus encargos sobrecarregando outros professores. O Prof.Marcos
Pimenta sugeriu que cada coordenador fique com 2 turmas e ½ de laboratório. O Prof. Oscar sugeriu que
fosse feito um levantamento de encargos nos últimos 5 anos para consulta da Câmara Departamental, para as
próximas distribuições de encargos. O Prof.Vagner propôs que a Câmara aprovasse a distribuição quanto ao
mérito e os ajustes finais sejam comunicados aos interessados. Colocada em votação a proposta foi aprovada
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Vagas para Prof.Adjunto do departamento – O Prof.Vagner informou que o comunicado da CPPD
para enviar o pedido de vagas para o departamento expira-se em 28/02/2001 e solicitou a presença do
Prof.José Francisco de Sampaio para esclarecimentos sobre o relatório da Comissão de Planejamento
Estratégico. O referido professor esclareceu que os princípios adotados pela comissão foram: a produção
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científica, a produtividade do departamento, as áreas já bastante estranguladas, a carga horária de 8 horas para
cada docente fazendo com que o departamento fique com uma grande demanda. O prof. Paulo Sérgio acha
viável divulgar o relatório feito pela Comissão, para todo o departamento e propôs que não deve-se entrar no
mérito para quais grupos deverão ser as vagas. O prof.Marcos Pimenta fez uma proposta de que a solicitação
de vagas, deve constar de: cinco vagas para o ano de 2001, duas vagas para o ano de 2002 e quatro vagas,
para novas áreas até 2004. Colocada em discussão a proposta, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a constar, o Prof. Vagner encerrou a sessão, da qual foi lavrada a presente ata por mim
Vera Lúcia Pereira Andrade Diniz, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 23 de
fevereiro de 2001.

