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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00hs do dia 24
de novembro de 2000 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO n o 17 de 22
de novembro de 2000, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa
(Presidente), Antonio Sérgio Teixeira Pires, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Oscar Nassif de Mesquita,
Ricardo Schwartz Schor, Hans-Dieter Pfannes, Roberto Magalhães Paniago, Reinaldo Oliveira Viana e a
servidora Maria Cristina Lacerda de Lacerda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Comunicações: A) Prêmio UFMG Mérito no Trabalho para os Servidores Técnico-Administrativos O Prof. Bismarck informou sobre o Prêmio UFMG para os servidores, leu alguns trechos do Boletim da
UFMG do dia 15/11/00. O Prof. Hans solicitou informações sobre os critérios de indicação para o referido
prêmio. O Prof. Bismarck procedeu a leitura sobre a indicação, contida no boletim. O Prof. Oscar sugeriu que
fosse indicado um servidor para este ano, outro para o ano de 2001 e assim sucessivamente. O Prof. Bismarck
informou que serão divulgadas todas as informações sobre a premiação e propôs uma consulta ao
departamento para a indicação de um servidor e, feita a consulta a secretaria encaminharia toda a
documentação pertinente, à Reitoria. A proposta foi aprovada por unanimidade. B) Término do mandato da
Chefia. O Prof.Bismarck informou que seu mandato termina em 28/12/00 e como a data se aproxima ele
sugere que seja marcada a eleição para o dia 14/12/00, uma vez que manifesta o desejo de se recandidatar,
pois tem em andamento um projeto de Física Básica com o apoio do Prof.Sampaio e deseja dar continuidade
ao mesmo. O Prof.Reinaldo interviu informando que o Prof. Marcos Assunção Pimenta também manifestou o
desejo de se candidatar para a Chefia do departamento, mas como ele se encontra em afastamento do país,
acha viável que a eleição seja marcada em março, para dar tempo ao Prof.Marcos de se pronunciar. Colocada
em votação a proposta da eleição para março foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Redistribuição do Professor João Florêncio Júnior para a UFRJ – O Prof. Bismarck informou que
existe um fato novo para a redistribuição do Prof.João Florêncio. O Reitor da UFRJ enviou um ofício para o
Reitor da UFMG, solicitando a redistribuição do referido professor e informando que será cedida uma vaga
para a UFMG. O Prof. Bismarck passou o ofício aos membros da câmara e informou que entrou em contacto
com a Profa. Maria Elisa, Presidente da CPPD e que a mesma confirmou que a vaga vem para a UFMG. O
Prof.Hans perguntou se o Prof.João Florêncio havia renovado seu pedido de redistribuição. O Prof. Bismarck
informou que foi renovada a solicitação do referido professor. Colocada em votação, a redistribuição foi
aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Relatórios de Programa Sabático dos Professores: Hélio Chacham, José Francisco de Sampaio e
Luiz Alberto Cury. A) O Prof. Hélio Chacham realizou programa sabático no período de 01/08/99 à
31/07/00 no Departamento de Física da University of Texas at Austin na cidade de Austin, Texas, Estados
Unidos. B) O Prof.José Francisco de Sampaio realizou programa sabático no período de 01/08/99 à 31/07/00
na Universidade da Califórnia na cidade de Santa Bárbara, Califórnia/EUA. C) O Prof.Luiz Alberto Cury
realizou programa sabático no período de 01/07/99 à 30/06/00 na Universidade da Califórnia em Santa
Bárbara, Califórnia/EUA. O Prof.Bismarck passou os relatórios aos membros da Câmara, para conferência.
Após breve discussão, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Afastamentos do País: A) O Prof.Valery Kokechenev solicita afastamento do País para o período de
07/01/2001 à 20/01/2001, para desenvolver estágio dentro do projeto “Exploration of Disoredered
Quadrupolar Molecular Systems” na Universidade da Flórida em Gainesville/Estados Unidos. Colocado em
votação foi aprovado por unanimidade. B) O Prof.Michael O’Carroll solicita afatastamento do País para o
período de 01/02/2001à 01/03/2001, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Homologação: Afastamento do País do Prof.Marcos Assunção Pimenta. O Prof. Marcos solicita
afastamento no período de 25/11/00 à 28/12/00 para realizar Estágio Técnico no Massachusetts Institute of
Technology, sendo substituta de seus encargos didáticos a Profa. Maria Sylvia Silva Dantas, aprovado adreferendum em 25/10/00. Colocoado em votação, foi homologado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Prestação de Contas do Projeto de Extensão do Prof.Luiz Orlando Ladeira. O Prof.Bismarck
informou que o Prof.Luiz Orlando deixou de prestar contas referente aos serviços prestados a empresa TRI
Thecnologies Ltda, no 2º sem/1997 e solicitou à Idalina que esclarecesse sobre o valor que o professor deveria
repassar ao departamento. A Idalina esclareceu que o Prof.Luiz Orlando no 2º sem/1997, época em que
encontrava-se de LIÇENÇA PRÊMIO, desenvolveu o Projeto “Desenvolvimento de Processo LPCVD PAR
Produção de Carbono Pirolítico” para prestar serviços de Consultoria Técnica Científica no Período de
1997/2000, à empresa TRI Thecnologies e quando retornou ao departamento não prestou contas do valor
recebido pelo serviço prestado que naquela época era o montante de R$31.000,00 (Trinta e um mil reais) do
qual a porcentagem de 8% é devida ao Departamento de Física, 2% à UFMG e 2% ao ICEx. Ela informou
ainda que o valor devido ao departamento pelo referido professor é de R$2.480,00 (Dois mil quatrocentos e
oitenta reais). Após breve discussão o Prof.Bismarck propôs que o Prof.Luiz Orlando pagasse o valor total,
parcelado, a combinar com a Idalina, Secretária do CENEx-FÍSICA. Colocado em votação foi aprovado com
8 votos a favor e uma abstenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Bolsas de Recém-doutor: A) O Prof.Alfredo Gontijo de Oliveira solicita ao Centro Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, uma bolsa de Recém-doutor para Rero Marques Rubinger,
para fluxo contínuo com previsão de início em fevereiro de 2001. B) O Prof.Domingos Sávio de Limas Soares
solicita à Fundação de Amparo à Pesquisa uma bolsa de Recém-doutor para Domingos da Costa Rodrigues,
para o período de 01/01/2001 à 31/12/2001, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Parecer das Empresas BIIS, F2VNET, MEAR E VISIONAR e ADAPTEC. O Prof.Bismarck
informou que em reunião de 21/09/00 foi solicitado ao CENEX-FÍSICA que providenciasse os pareceres das
empresas que estavam sendo incubadas no Centro de Inovação Multidisciplina-CIM. O Prof.Bismarck passou
aos membros os pareceres, para consulta. A) Parecer da Empresa BIIS, elaborado pelo Prof.José Francisco de
Sampaio em 11/10/00. B) Parecer da Empresa ADAPTEC elaborado pelo Prof.Oscar Nassif de Mesquita em
11/10/00. C) Parecer da Empresa Visionar Tecnologia da Informação elaborado pelo Prof. Roberto Alves
Nogueira em 11/10/00. D) Parecer da Empresa F2VNET elaborado pelo Prof.Wagner José Corradi Barbosa
em 11/10/00. E) Parecer da Empresa MEAR elaborado pelo Prof.Ulisses Azevedo Leitão em 11/10/00. Após
breve discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, condicionado ao cumprimento dos
recolhimentos previstos no regulamento do CENEx-FÍSICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Anuência de Disciplina para o Curso de Graduação em Filosofia: O Departamento de Filosofia solicita
anuência da disciplina Evolução das Idéias da Física, para ser oferecida no 1º sem/2001. Colocada em
votação, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Projetos de Extensão para o ano de 2001: O Prof.Bismarck solicitou a presença da secretária do
CENEX-FÍSICA para prestar esclarecimentos sobres os projetos. A Idalina esclareceu que estão sendo
propostos os seguintes projetos: 1) “Fisica do Cotidiano ao Alcance da Comunidade”, sob coordenação do
Prof.Eduardo Valadares que solicita 03 bolsistas para desenvolver as demonstrações sobre a física do
cotidiano; 2) “Física de Portas Abertas”, sob coordenação do Prof.Reinaldo Oliveira Viana. O referido
professor solicita dispensa como coordenador do projeto, uma vez que já o coordena há cinco anos. O
Prof.Bismarck se manifestou, informando que será indicado outro coordenador para o projeto. A Idalina
informou também que o projeto solicita 02 bolsistas. Ela esclareceu que o projeto “Observatório Astronômico
da Serra da Piedade”, sob coordenação do Prof.Renato Las Casas é muito importante para o departamento
apesar de não estar sendo apresentado à Câmara a versão para o ano de 2001, o coordenador compromenteuse à apresentá-lo o mais breve possível ao CENEX. O Prof.Renato solicita dentro do projeto, 12 bolsistas
para desenvolver as atividades do observatório. Colocado em votação, os projetos foram aprovados por
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unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Projeto de Intercâmbio para Cooperação Técnico-Cietífica do Prof. José Marcos de Andrade
Figueiredo: O Prof.Bismarck procedeu a leitura da carta do Prof.José Marcos datada de 23 de novembro de
2000, onde o mesmo informa sobre o acordo de cooperação internacional que envolveu a UFMG, FIEMG e o
JSI que teve início em Agosto/97. Após discussão do conteúdo da carta, foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Solicitação de Auxílio ao CNPq do Prof.Michael O’Carroll. O referido professor solicita ao CNPq
auxilio para participação em eventos científicos, no período de 01/02/2001 à 01/03/2001, colocado em
votação foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Solicitação de Adicional de Insalubridade/Periculosidade do Prof.Luiz Alberto Cury. O
Prof.Bismarck apresentou à Câmara a solicitação do Prof.Cury, informando que outros professores já fizeram
esta solicitação e que o Prof.Cury trabalha com laser, portanto necessita do adicional de Insalubridade.
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Parecer da Solicitação de Espaço Físico do Prof.Eduardo de Campos Valadares. O Prof.Bismarck
porcedeu à leitura do parecer da Comissão de Espaço Físico solicitado ao Prof.Eduardo em reunião do dia
21/09/00. Informou que a comissão não concorda com o pedido do Prof.Eduardo de ocupar o espaço referente
à sala 2034 antiga Marcenaria, pois as instalações do CIM tem espaços subutilizados. Colocado em votação, a
solicitação foi indeferida com 6 votos contra e 2 abstenções. A Câmara não aprova a solicitação do Prof.
Eduardo por insuficiência de justificativa técnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a constar, o Prof.Bismarck 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, 24 de
novembro de 2000.

