
Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 499-5633
Instituto de Ciências Exatas Telex  31 2308
Departamento de Física Fax  (031) 499-5600
Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br
30161-970  Belo Horizonte - MG - Brasil

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às
14:00hs do dia 25 de abril de 2001 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx,
conforme CONVOCAÇÃO no. 03 de 20 de abril de 2001, com a presença dos seguintes
membros: Professores: José Francisco de Sampaio (Presidente), Vagner Eustáquio de
Carvalho, Antonio Sérgio Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita, Hans-Dieter Pfannes,
Ricardo Schwartz Schor, Marcos Assunção Pimenta, Reinaldo Oliveira Vianna, Jafferson
Kamporsth Leal da Silva, Renato Las Casas, Túlio Jorge dos Santos e o servidor técnico-
administrativo José Geraldo do Nascimento.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Aprovação das atas dos dias 23/02/01 e 17/04/01 – A) O Prof. Sampaio colocou em
votação as referidas atas. Foram aprovadas: a ata do dia 23/02 por unanimidade e a ata do
dia 17/04 com abstenção do Prof.Vagner Eustáquio.------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Comunicações:  A) Vagas para Professor Adjunto e Titular – O Prof. Sampaio
procedeu à leitura do relatório da Comissão indicada  pelo CEPE para propor uma
atribuição de vagas que apontou 15 professores com perfil  de candidato em potencial a
professor titular neste Departamento mas que propôs a atribuição de apenas 2 vagas.
Esclareceu que esta proposta reflete aplicação direta de critérios quantitativos contidos no
artigo 7o da Resolução 7/2000 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG. Um
dos referidos critérios estabelece que o número de professores titulares de um
Departamento não ultrapasse 20% de seu corpo docente. Como o Depto. de Física tem
atualmente 62 professores, dentre os quais 10 são titulares, esse critério prevê a
possibilidade de apenas mais duas vagas. Entretanto, um segundo critério contido na
referida resolução prevê um número de vagas a serem atribuídas a um Departamento não
superior  à metade do número de seus candidatos potenciais. Se apenas este critério fosse
aplicado poder-se-ia atribuir 7 vagas ao Departamento. O Prof. Sampaio declarou sua
intenção de solicitar revisão desta proposta por considerar não justa a atribuição de apenas
duas vagas ao Departamento de Física e solicitou à Câmara uma indicação do número
razoável de vagas a ser pleiteado. Após algumas discussões, onde se destaca a posição do
Prof. Ricardo Schor alertando para o perigo que consiste para futuras gerações de
professores deste Departamento a abertura de um número excessivo de vagas, surgiram
propostas de se pleitear 7, 4 e 5 vagas  e a maioria dos membros da Câmara posicionou-se
pela primeira opção. B) Despesas do Departamento (Tia Maria e Telefone) - O Prof.
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Sampaio informou que o Departameno está devendo à FUNDEP em torno de R$60.000,00
(sessenta mil reais) mais um débito proveniente da manutenção aqui da Tia Maria que é
mais ou menos de R$2.000,00 (dois mil reais). O Prof. Sampaio propôs passar as despesas
com a Tia Maria para a Cooperativa utilizada pela FUNDEP para prestação de serviços
com o intuito de diminuir os encargos do Departamento, propôs ainda cobrar os excessos
das contas de telefone, pois  esta cobrança ficou parada devido à mudança da chefia. O
Prof. Marcos Pimenta concorda com a cobrança para as ligações que sejam particulares,
pois as ligações à trabalho devem ser pagas pela Instituição. Ele também acha  necessário
tentar aumentar a verba com a diretoria do ICEx. O Prof.Vagner a princípio concorda com
o Prof. Marcos mas acha viável que seja montado um esquema para que a conta com o
FAX não seja abusiva.. O Prof. Sampaio informou que a verba que o ICEx repassa ao
Departamento é muito baixa e não tem perpesctivas de aumento no presente momento, e
acha que talvez seja necessário rastrear as ligações de telefones com contas exageradas para
entender os motivos das contas muito altas e colocar em discussão com outros setores, para
possíveis soluções. O Prof. Renato sugeriu que talvez haja possibilidade de firmar
convênios com as companhias telefônicas, analisando inclusive a possibilidade de
instalação de antenas dentro da UFMG, de modo a se ter um desconto nas contas
telefônicas. O Prof. Marcos Pimenta mencionou a porcentagem de 3% que a FAPEMIG
pode conceder nos  projetos de pesquisa por ela financiados que podem  ser repassados ao
Departamento e o Prof. Hans lembrou da existência de decisão da Câmara para que se
cobre de todos os projetos de pesquisa o repasse de uma parcela à administração
departamental. C) Observatório Astronômico – O Prof. Renato expôs a situação em que
se encontra o Observatório Astronômico da Serra da Piedade. Comunicou que o mesmo
completará 30 anos e está precisando de uma reforma urgente, pois suas condições estão
muito precárias, impossibilitando até mesmo os cursos que são ministrados no mesmo. Ele
informou que está tentando passar um projeto junto à Pró-Reitoria de Extensão, para
arrecadar os recursos necessários para a devida reforma. O Prof. Renato informou ainda
que o montante para a reforma, está estipulado em cerca de R$70.000,00 e que talvez
poderia ser realizada com recursos do fundo FUNDEP.--------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para dar subsídios à discussão dos assuntos da ordem do dia, relativos a solicitações de
afastamento para sabático e de licença prêmio o Prof. Sampaio relatou o resultado de uma
previsão, ainda bastante preliminar, realizada em conjunto com a Profa. Maria Elizabeth, da
quantidade de professores necessária para os encargos didáticos do 2ºsem/2001, informando
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que o departamento, que conta atualmente com 62 professores mais 4 substitutos e 9
estudantes de pós-graduação realizando Estágio Docente teria pouca chance de aumentar o
número de docentes em afastamento ou licença-prêmio. Atualmente existem 3 professores
em pós-doutoramento e o Prof. César na reitoria da UFMG, sendo que em agosto retornam
os professores Klaus e Sebastião de Pádua. O Prof. Marcos Pimenta sugeriu que se fizesse
uma recomendação aos docentes para estimular a captação de pós-doutorandos no
Departamento. O Prof. Sampaio complementando a sugestão do Prof. Marcos defendeu a
necessidade de se criar junto aos órgãos de fomento um programa de concessão a
pesquisadores de cotas de bolsas de pós-doutorado. Após discussões a Câmara recomendou
que os Professores Antonio Sérgio e Roberto Moreira elaborassem um documento a ser
enviado à Fundação de Amparo à Pesquisa solicitando a criação de programa nesse sentido.
Solicitação de Férias em período letivo da Profa. Karla Balzwueit – Voltando à ordem
do dia o Prof. Sampaio relatou haver 1 pedido de afastamento para sabático, 3 solicitações
de licenças-prêmios e a solicitação da Profa. Karla para estender sua permanência no
National Center for Electron Microscopy –NCEM, do Lawrence Berkeley National
Laboratory –LBL, em Berkeley – Califórnia – Estados Unidos, onde encontra-se em
programa de pós-doutoramento. O Prof. Sampaio solicitou autorização do plenário para
fazer uma inversão de pauta e primeiro analisar este último ítem, que na pauta estaria em
“outros assuntos”, por julgar ser de fácil decisão. Com a aprovação do plenário procedeu
então a leitura da carta da referida professora que solicita férias para o período de
30/10/2001 à 14/12/2001 e informa já ter cumprido encargos didáticos, antes de sua
viagem, equivalentes a este período. Após breve discussão seu pedido foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Solicitação de Afastamento para Sabático do Prof.Emmanuel Araújo Pereira – O
Prof. Sampaio diretrizes com relação ao encaminhamento dos próximos assuntos, para
saber se a análise da solicitação de afastamento para sabático se faria juntamente com os
pedidios de licenças-prêmio. Decidido que se faria em separado procedeu-se então à leitura
da carta do Prof. Emmanuel, onde o mesmo solicita afastamento do país, no período de
10/07/2001 à 10/07/2002 para realizar programa de pós-doutoramento na Rutgers
University – Estados Unidos. O Professor relata que tem adiado sua solicitação de modo a
conseguir coincidí-la com a possibilidade do afastamento de sua esposa que também é
docente da UFMG. E a data acima é conveniente para ambos. Após breve discussão seu
pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
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4 – Solicitação de Licença Prêmio dos Professores: Regina Pinto de Carvalho, José
Rachid Mohallem e Fernando Augusto Batista – Foi relatado à Câmara  os seguintes
pedidos: A) Profa. Regina solicitou a licença para o período de 06/08/01 à 05/11/01. B)
Prof. José Rachid solicitou  a licença para o período de 01/08/01 à 01/11/01. C)
Prof.Fernando Augusto solicitou licença para o período de 01/08/01 à 01/11/01. Os dois
primeiros pedidos se fizeram acompanhar de justificativas acadêmicas. A Profa. Regina
pretende se dedicar à organização de um congresso e o Prof. Rachid pretende realizar
algumas viagens de intercâmbio científico e intensificar sua assistência a seus orientandos.
O Prof. Sampaio informou aos membros que conversou com cada um dos três professores
para avaliar a possibilidade de adiamento das datas pretendidas de modo que em agosto
poderiam ainda contribuir com o cumprimento dos encargos didáticos do Departamento,
ministrando disciplinas de um crédito, pois em novembro, mês em que pretendem retornar,
não coincide com início de nenhuma disciplina. E informou que esse adiamento não atende
os objetivos de nenhum deles e que o Prof. Fernando mencionou a possibilidade de obter
sua licença no início de 2002 e sua intenção de solicitar férias em período letivo, no final da
licença, de modo a ficar todo o semestre sem encargos didáticos. O Prof. Reinaldo
interveio, informando que foi procurado pela Profa.Regina e que a mesma solicitou esta
licença para organizar o congresso “International Biohydrometallurgy Symposium (IBS-
2001), em Ouro Preto, e também está precisando de subsídio para se dedicar à pesquisa já
que o Departamento sempre lhe faz cobranças nesse sentido. Após breve discussão, o Prof.
Sampaio solicitou à Câmara que, para resolver os problemas com encargos didáticos
decorrentes das licenças menores que um semestre letivo e mesmo para dar maior liberdade
a pleitos iguais ao do Prof. Fernando, aprovasse a seguinte norma com relação a encargos
didáticos, a partir desta data: “o docente que utilizar-se de LICENÇA PRÊMIO em um
período de tempo com interseção parcial com um período letivo deverá cumprir suas
atribuições de encargos didáticos, relativos à parte desse período letivo não coberta pela
licença- prêmio, no mesmo período, ou em outro período anterior ou posterior àquele, de
acordo com a conveniência do Departamento”. Colocada em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. Logo após fez-se a votação das solicitações dos três professores
que foram aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Criação do Centro de Inteligência – O Prof. Sampaio procedeu à leitura do parecer
sobre o projeto de criação de um Centro de Inteligência, no âmbito do CIM,  proposto pelo
Prof. Eduardo Valadares. Foi lido parecer do Prof. Alfredo que chama a atenção para
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alguns pontos a serem esclarecidos no projeto e após breve discussão a Câmara indicou os
professores Reinaldo Oliveira Vianna e Renato Las Casas para fazerem uma análise mais
aprofundada do parecer e do projeto para posterior relato à Câmara. ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - OUTROS ASSUNTOS: A) Mandatos Vencidos (Comissões do Departamento e Outros

Órgãos). 1)  Colegiado de Graduação em Engenharia Elétrica  - Foi proposta a indicação do

Prof. Oscar Nassif de Mesquita como suplente do Prof. Franklin Massami Matinaga, por um

mandato de 02 anos a partir da presente data, em substituição ao Prof. Sebastião de Pádua que

encontra-se em programa de Pós-doc.; 2) Colegiado de Graduação em Química – Foi proposta a

indicação do Prof. Marcos Assunção Pimenta como suplente do Prof.Roberto Moreira, por um

mandato de 2 anos a partir desta data em substituição à Profa.Karla Balzuweit que encontra-se em

programa de Pós-doc; 3)  – Seleção do Programa de Monitoria de Graudação – Foi proposta a

recondução do Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos como membro da referida comissão para

um mandato de 02 anos a partir da presente data; 4) Comissão de Reopção, Rematrícula e

Correção de Provas –  Foi proposta a recondução do Prof. João Francisco Coelho dos Santos

Júnior, para um mandato de 02 anos a partir da presente data. Foi proposta a aprovação em bloco de

todas as indicações e reconduções. Colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. B)

Disciplinas Modulares - O Prof. Sampaio expôs a dificuldade administrativa criada pela

coexistência de dois sistemas de disciplinas de Física básica: Módulos e Física Geral I,II,III.

Mencionou a necessidade de solicitar aos coordenadores de cursos que ainda não utilizam os

módulos que façam a mudança curricular. Mas esclareceu que esta atitude gera polêmica porque

alguns professores estão insatisfeitos com os módulos de 1 mês. O Prof. Reinaldo sugeriu que o

assunto devia então merecer um tempo maior para discussão. Assim o assunto foi retirado de pauta

para discussão em reunião posterior. ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a constar, o Prof. José Francisco de Sampaio 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, 25 de abril de 2001.


