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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 14:00h do dia 23 de março de 2007, na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO No. 002/2007 de 20 de março de 2007, com a presença dos seguintes membros:
professores João Antônio Plascak (presidente), Luiz Alberto Cury (Sub-chefe), Antônio Sérgio
Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Bernardo Ruegger Almeida Neves,
o servidor Técnico-Administrativo Erick de Souza Ávila e o discente Bráulio de Carvalho Archanjo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 12/12/2006 E 14/03/2007: Aprovadas por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. HOMOLOGAÇÕES: 2.1. Afastamentos do País: O presidente do plenário apresentou os
seguintes pedidos: a) Prof. Ado Jório de Vasconcelos: participar das Conferências Internacionais
APS March Meeting e IWEPNM/2007, em Denver, EUA e Kirchberg, Áustria, respectivamente, no
período de 05/03/2007 a 17/03/2007, b) Flávio Orlando Plentz Filho: visitar instalações laboratoriais
do CSEM e IMEC, em Neuchatel, Suíça e Leuven, Bélgica, respectivamente, no período de 26/02/2007
e 09/03/2007, c) Hélio Chacham: participar APS March Meeting/2007, em Denver, EUA, no período
de 04/03/2007 a 10/03/2007, d) Marcos Assunção Pimenta: participar da Conferência Internacional
APS March Meeting e IWEPNM/2007, em Denver, EUA e participar do Nano and Giga Challenges in
Electronics and Photonics, Phoenix, Arizona, no período de 02/03/2007 a 19/03/2007, e) Prof. Oscar
Nassif de Mesquita: realizar visita técnica ao Instituto de Biocomplexidade da Universidade de
Indiana, em Indiana, EUA e participar do 51º Encontro da Sociedade Americana de Biofísica, em
Baltimore, EUA, em Arica, Chile, no período de 17/02/2007 a 09/03/2007,f) Prof. Roberto Luiz
Moreira: participar de conferência “Materiais 2007” na Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto e realizar visita técnica ao Departamento de Física da Universidade de Aveiro, em Porto,
Portugal, no período de 30/03/2007 a 12/04/2007, g) Prof. Ronald Dickman: participar da
Conferência Internacional APS March Meeting, em Denver, EUA, no período de 05/03/2007 a
12/03/2007 e h) Prof. Wagner Nunes Rodrigues: visitar instalações laboratoriais do CSEM e IMEC,
em Neuchatel, Suíça e Leuven, Bélgica, respectivamente, no período de 26/02/2007 e 09/03/2007.
Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos professores não serão prejudicados e colocados
em votação os pedidos foram homologados por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Projetos de Pesquisa – COLTEC: Prof. Oto Néri Borges: Foi apresentado o seguinte
projeto: “A Evolução dos Conceitos de Física e a Recursividade do Currículo”, e, em seguida, o
parecer emitido pela professora Rosária da Silva Justi, do Departamento de Química. Após análise foi
colocada em votação a seguinte proposta: “A Câmara retifica os termos do referido parecer e aprova o
projeto analisado”. Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------2.3. Progressão Horizontal do Prof. Edmar Avelar Soares: O Prof. João Antônio Plascak apresentou o
pedido do professor aos membros da Câmara que verificaram a pontuação e confirmaram que os
relatórios estavam de acordo com as normas vigentes. Colocado em votação foi homologado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Processo de Manutenção de Dedicação Exclusiva do Prof. Wagner José Corradi Barbosa:

O presidente da sessão apresentou o processo de renovação de DE do Prof. Wagner José Corradi
Barbosa e analisou os relatórios referentes aos 02 últimos anos e o plano de trabalho para o próximo
biênio, manifestando-se favorável a manutenção do regime de trabalho do docente. Encerradas as
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discussões o assunto foi colocado em votação sendo homologado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5. indicação de membro para Comissão Técnica para Avaliar as Reais Necessidades de
Infra-estrutura Observacional do LNA (Laboratório Nacional de Astrofísica): O presidente da

sessão informou que após consultar o coordenador do grupo de Astrofísica Prof. Luiz Paulo Ribeiro
Vaz e os membros do grupo, indicou ad-referendum da Câmara Departamental o nome do Prof. João
Francisco Coelho dos Santos Júnior. Após votação foi homologado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Proposta da Nova Estrutura Curricular do Curso de Farmácia: O Prof. João Antônio Plascak
informou que a Profa. Sheila Silva Monteiro Lodder Lisboa, coordenadora do Colegiado de
Coordenação Didática do Curso de Graduação em Farmácia, solicitou aprovação da ementa da
disciplina de Fundamentos de Física. Após análise e discussão, verificou estar de acordo com a
proposta elaborada pelo Prof. Bernardo Ruegger Almeida Neves. Entretanto, propôs que a referida
matéria fosse ministrada no 2º. Segundo semestre/2008, após o curso de Matemática. Esclareceu que a
razão para isso é o fato de se ter que utilizar um livro muito antigo com o curso no primeiro semestre.
Após o curso de Matemática, no segundo semestre, pode-se utilizar um livro bem mais moderno,
implicando também num aproveitamento mais abrangente para os alunos. Após votação foi
homologada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7. Contratos de professores/pesquisadores voluntários: O presidente da sessão colocou em
discussão os contratos dos pesquisadores Juan José Dias Bulnes e Nayara Gomes Teixeira. Homolados
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. AFASTAMENTO DO PAÍS: Aprovação: Prof. Franklin Massami Matinaga: participar da
Conferêncica Internacional da CLEO Europa & IQEC/2007, em Munique, Alemanha, no período de 17
a 23 de junho de 2007. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos ao professor não serão
prejudicados e colocado em votação foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA SABÁTICO DO PROF. JOÃO ANTÔNIO
PLASCAK: O presidente da sessão apresentou o pedido para realização de pós-doutorado na
Universidade da Georgia, em Athens, Geórgia, EUA, no período de 05/08/2007 a 04/08/2008.
Informou que o Programa Sabático será por 06 (seis) meses, conforme Resolução no. 10/96 do
Conselho Universitário e decisão da Câmara em reunião de 30/03/3006. Esclareceu que durante os seis
meses restantes serão utilizados licença prêmio assiduidade e férias regulamentares. Após análise e
alguma discussão os membros da Câmara Departamental verificaram que o pedido está conforme
Resolução 10/96 do Conselho Universitário. Colocada em votação a liberação foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ANUÊNCIA DE DISCIPLINA PARA O CURSO DE MATEMÁTICA: O Prof. João Antônio
Plascak apresentou a proposta (anexa) para análise da Câmara Departamental. Após discussão e
votação foi aprovada por unanimidade por estar de acordo com a mudança proposta pelo Departamento
de Física. Entretanto, a implementação das novas disciplinas deverá ser feita juntamente com os outros
colegiados envolvidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. RELATÓRIO DO PROGRAMA SABÁTICO (Pós-doutorado) DO PROF. REINALDO
OLIVEIRA VIANNA: O Prof. João Antônio Plascak apresentou o relatório para análise do plenário.
Após discussão e votação foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. NOVA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DEPARTAMENTAL: O assunto foi retirado de pauta
tendo em vista que a nova composição aprovada em reunião de 16/03/2000 e homologada pela
Congregação do ICEx em 31/05/2000 foi mantida sem alteração.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES (INA/2006):
DEPARTAMENTAL E INDIVIDUAIS: O Prof. João Antônio Plascak informou que deveria ser feita
a apreciação do relatório departamental relativo ao ano 2006 e que acompanha os dados do INA
enviados à CPPD. Em seguida fez leitura da Avaliação Global do Departamento no período e do Plano
de Trabalho para 2007. Informou que a Comissão analisou os relatórios individuais de 2006 e emitiu
seu parecer a ser apreciado pela Câmara Departamental. Em seguida fez a leitura do relatório e
apresentou um balanço geral da avaliação feita pela comissão e baseado nos critérios anteriormente
definidos pela câmara. Prestou alguns esclarecimentos sobre o relatório e colocou o assunto em
discussão. Encerradas as discussões colocou-se em votação o Relatório Departamental INA/2006 e a
avaliação da Comissão de Análise dos Relatórios Individuais que foram aprovados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. COMUNICADO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS SOBRE A
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO DCE: O presidente do plenário comunicou que recebeu
comunicado do presidente da comissão, Prof. Bismarck Vaz da Costa, sobre a construção do novo
prédio do DCE, com salão de festas, na área onde se encontra a Casa Mata, em frente ao Departamento
de Física. Após alguma discussão e votação os membros da Câmara foram contrários à obra por
unanimidade. Em seguida o Prof. João Antônio Plascak propôs encaminhar ao professor a seguinte
resposta: “A Câmara Departamental, foi contrária à obra e repudia veementemente tal construção. Esta
obra além de inviabilizar uma ampliação das instalações correspondentes ao departamento para ensino
e pesquisa numa área estratégica, também acarretará um transtorno com relação a segurança dos
laboratórios e outras instalações externas ao prédio, estacionamento e possível poluição sonora”.
Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. OUTROS ASSUNTOS: A - Relatório da Comissão de Revitalização do Quadro de
Funcionários do Departamento de Física: O presidente do plenário apresentou o relatório da
comissão composta pelos seguintes membros: Prof. Luiz Alberto Cury (presidente), Maurílio Nunes
Viera e os servidores técnico-administrativos: Clóvis de Oliveira Mello Júnior e Idalina Agostinha
Barbosa Pfannes. Em seguida colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões o plenário
solicitou algumas alterações no texto original e recomendou encaminhar o relatório ao Diretor do
ICEx, Prof. Bismarck Vaz da Costa, que enviará a solicitação à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e
ao Reitor. Em seguida colocou em votação a aprovação do relatório anexo, com as alterações
sugeridas pela Câmara Departamental. Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B – Solicitação de Espaço Físico: A) Ampliação da Biblioteca do Departamento de
Física e B) Ocupação da Sala 2066 para a implantação da Oficina de Desenvolvimento:
pedido dos professores Vagner Eustáquio de Carvalho (coordenador da biblioteca) e Eduardo de
Campos Valadares (coordenador do projeto). O Prof. João Antônio Plascak fez leitura da carta dos
professsores e colocou o assunto em discussão. Após alguma discussão o pedido foi enviado para a
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Comissão de Espaço Físico e Obras definir e/ou sugerir o espaço que poderá ser alocado aos
solicitantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Relatório Resumido do Biênio 2005-2007 – Chefia do Departamento de Física: O
presidente do plenário apresentou o relatório refente à sua chefia para conhecimento dos membros da
Câmara Departamental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. João Antônio Plascak declarou palavra franca e como não houve nenhuma manifestação, o
presidente agradeceu a participação de todos e 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, 23 de
março de 2007.

