
Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 3499-5633
Instituto de Ciências Exatas Telex  31 2308
Departamento de Física Fax  (031) 3499-5600
Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br
30123-970  Belo Horizonte - MG - Brasil

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 14:00h do dia 26 de junho de 2003 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO No. 007 de 23 de junho de 2003, com a presença dos seguintes membros:
Professores Hans-Dieter E.K.-H. Pfannes (Presidente), Marcos Assunção Pimenta, Alfredo Gontijo de
Oliveira, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Ricardo Schwartz Schor, Bernardo Ruegger Almeida Neves,
Luiz Alberto Cury, Karla Balzuweit, Marcus Vinícius Baeta Moreira, e o discente Thiago Gomes de
Mattos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. COMUNICAÇÕES: a) Mensagem de Condolências prestada à viúva do Prof. Fernando Omar
Veas: O Prof.  Hans-Dieter Pfannes fez leitura da carta da viúva do professor agradecendo as
condolências recebidas pelo falecimento de seu esposo.---------------------------------------------------------
b) Coordenador dos Seminários Gerais: O presidente da sessão fez leitura da carta do Prof. Paulo
Sérgio Soares Guimarães que solicita à Câmara reconsiderar sua indicação para coordenador dos
Seminários Gerais do Departamento em virtude à sua dedicação à outras atividades, que exigem uma
enorme ocupação de seu tempo, junto à coordenação do Colegiado de Pós-Graduação. O Prof.  Hans-
Dieter Pfannes colocou em votação o cancelamento da indicação e após alguma discussão foi aprovado
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Aposentadoria da Profa. Regina Pinto de Carvalho: O Prof. Hans-Dieter Pfannes informou da
aposentadoria da Profa. Regina Pinto de Carvalho e em seguida fez leitura da carta onde a professora
demonstra sua disposição para realizar trabalho voluntário no departamento e, em seguida, colocou o
assunto em discussão. Após alguma discussão decidiu-se:  quanto aos encargos didáticos, mantê-la,
neste semestre, na disciplina Instrumentação para Ensino de Física e transferir as turmas de Laboratório
para o professor substituto. Em seguida o presidente do plenário apresentou proposta para criação de
uma  comissão para discutir os termos de seu contrato o que obteve aprovação unânime do plenário.
Terminadas as discussões foram indicados os professores Alfredo Gontijo de Oliveira, Marcos
Assunção Pimenta e Agostinho Aurélio Garcia Campos, juntamente com a professora, para elaborar os
termos e o objeto do contrato do serviço voluntário. Após votação foi aprovada por unanimidade.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. HOMOLOGAÇÕES: PROJETOS DE EXTENSÃO: a) “I Encontro de Pós-Graduandos e
Recém-doutores em Física”: O Prof. Hans-Dieter Pfannes apresentou o projeto coordenado pela
Profa. Maria Carolina Nemes para apreciação e após discussão foi homologado por unanimidade.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) “Propriedades de Filmes Finos: Magnéticos e Hélio Líquido”: O Prof. Hans-Dieter Pfannes
apresentou o projeto do Prof. João Antônio Plascak, submetido dentro do programa Colaboração Inter-
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Americana em Materiais com recursos do CNPq para atividades de intercâmbio. Colocado em votação
foi homologado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------
c) XIV Escola de Inverno do Departamento de Física: O presidente do plenário apresentou o projeto
para realização do evento, coordenado pelo Prof. Reinado O. Vianna, a se realizar no período de 25/08
a 29/08/2003. Após a análise e votacão foi homologado por unanimidade.-----------------------------------
d) Bolsa de Recém-doutor de André Santarosa Ferlauto. O presidente da sessão apresentou o
pedido de bolsa feito pelo Prof. Marcos Assunção Pimenta. O pesquisador receberá bolsa do Instituto
do Milênio de Nanociências. Após discussão foi homologado por unanimidade.----------------------------
e) Especialização em Ensino de Física: O presidente do plenário solicitou ao Prof. Alfredo Gontijo,
para fazer um relato do projeto firmado em parceria com o Departamento de Matemática e a Faculdade
de Formiga. Após análise, o professor concluiu que os bolsistas contemplados no projeto devem ter
vínculo empregatício  e argumentou sobre a situação da Profa. Regina Pinto de Carvalho, que está
aposentada e é uma das beneficiárias. Terminadas as discussões o plenário decidiu por unanimidade
solicitar ao coordenador do projeto verificar a situação de vínculo dos bolsistas.--------------------------
3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEPARTAMENTAL E AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS
INDIVIDUAIS DOS DOCENTES – INA/2002: O Prof. Hans-Dieter Pfannes informou que deveria
ser feita a aprovação do relatório departamental relativo ao ano 2002 e que acompanha os dados do
INA enviados à CPPD. O presidente da sessão fez leitura da Avaliação Global do Departamento no
período e do Plano de Trabalho para 2003. Informou que a Comissão analisou os relatórios individuais
de 2002 e emitiu seu parecer a ser aprovado pela Câmara Departamental. Em seguida fez a leitura do
relatório e apresentou um balanço geral da avaliação feita pela comissão 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/2002 e a avaliação da comissão que foram aprovados por unanimidade. ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. PEDIDOS DE VAGAS À CPPD: O Prof. Hans-Dieter Pfannes relatou que em reunião anterior foi
proposta a solicitação de 04 (quatro) vagas para este semestre. Informou que o Prof. Sampaio solicitou
07 (sete) vagas no 2o. semestre de 2002 e que até o momento ainda não foi respondida pela  CPPD ou
CEPE. Relatou que foram contratados 03 (três) novos professores adjuntos durante os anos de
2002/2003, restando assim 04 vagas para reposição e mais 02 (dois) referentes às aposentadorias das
professoras Maria Sylvia Silva Dantas e Regina Pinto Carvalho. Finalmente conclui-se,  então, que seria
necessário solicitar 06 (seis) vagas para manter o quadro atual de professores. Colocado em votação o
pedido  de vagas para o 1o. semestre/2003 foi aprovado por unanimidade.---------------------
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5. SOLICITAÇÕES DE ESPAÇO FÍSICO DO PROF. EDUARDO VALADARES: a)  Projeto de
Extensão: “Tecnologias Educacionais Voltadas para a Inovação” O presidente do plenário leu carta
do professor solicitando liberação da sala 2064 para desenvolver o projeto em questão e em seguida
colocou o assunto em discussão. Após alguma discussão e análise do projeto prevaleceu a decisão de
conceder o espaço, somente se o projeto tiver cumprido todas as normas regulamentares do
Departamento. Particularmente, houve dúvidas quanto ao registro do projeto na Secretaria de
Convênios do Departamento. O assunto deverá ser apresentado em próxima reunião, após análise da
dimensão do projeto e verificar se é justificável a liberação do espaço pleiteado pelo professor.-----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Solicitação da sala 2063B: Em referência ao espaço da sala 2063B, o pedido do professor foi
indeferido por unanimidade em virtude de não ter sido apresentado projeto de extensão, aprovado pela
Câmara e em conformidade com os procedimentos do CENEx/FIS.-------------------------------------------
6. REGULAMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO: O Prof.
Hans-Dieter Pfannes relatou da necessidade de se normatizar o processo para apresentação dos
projetos de extensão e informou que elaborará uma Circular com os novos procedimentos necessários
para a implementação e aprovação destes projetos. Após discussão e votação foi aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. PROJETOS DE EXTENSÃO DO PROF. ABÁ ISRAEL COHEN PERSIANO: a) “Avaliação
dos Materiais Empregados no Sistema de Blindagem e Transmissão Magnética de Hidrômetros
Fabricados  pela Empresa Elster Medição de Água S/A”: O Prof. Hans-Dieter Pfannes apresentou o
projeto e   fez leitura do parecer emitido pelo Prof. Marcus Vinícius Baeta Moreira e em seguida
colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões e após verificar que o projeto se encontra
de acordo com os procedimentos do CENEx/FIS foi colocado em votação sendo aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) “Fortalecimento da Matriz Laboratorial de Minas Gerais”: O presidente do plenário relatou
sobre o projeto referente ao convênio firmado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi/Rede
Metrológica de Minas Gerais e o Departamento de Física. Em seguida fez leitura do parecer emitido
pelo Prof. José Francisco de Sampaio e colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões e
feita a análise do projeto, verificou-se a necessidade de se evidenciar alguns pontos relevantes
destacados no parecer do Prof. Sampaio. O  Prof. Hans-Dieter Pfannes encaminhou a seguinte
proposta para aprovação: solicitar ao Prof. Abá Persiano cópia do projeto de pesquisa, cópia do ofício
do Diretor do ICEx se comprometendo a assumir despesas e o plano de trabalho referente ao projeto.
Colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Os documentos acima mencionados
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deverão ser encaminhados à Câmara Departamental para análise e discussão posterior.---------------------
------------------------------
 8. SOLICITAÇÕES DO PROF. NIVALDO LÚCIO SPEZIALI: O Prof. Hans-Dieter Pfannes leu
carta do professor solicitando liberação das salas 2068, 2070,  2071 e auditório IV para realização do
Congresso Internacional Aperiodic/2003, no período de 08 a 13 de setembro de 2003. Colocado em
votação foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------
Em seguida fez leitura da carta do professor solicitando desligamento da Comissão para Regulamentar
as Atribuições dos Tutores e Supervisores do Programa de Estágio Docente da Pós-Graduação do
Departamento de Física. Após alguma discussão o pedido foi aprovado por unanimidade.---------------
9. INDICAÇÃO DA COMISSÃO DO CENEx/FISICA:  O presidente do plenário informou que os
mandatos dos representantes da comissão do CENEx/FIS está vencido e colocou em discussão a
indicação de novos representantes. Após alguma discussão foram reconduzidos os seguintes membros:
professores Marcus Vinícius Baeta Moreira, Alexandre de Mello Moreira, Clóvis de Oliveira Melo
Júnior e a indicação do Prof. Maurílio Nunes Vieira. Colocado em votação os nomes foram aprovados
por unanimidade. O mandato da comissão será de 02 anos a partir desta data.--------------------------------
10. OUTROS ASSUNTOS: a) Projeto de Extensão do Prof. Renato Las Casas: “Astronomia para
Iniciantes”: O Prof. Hans-Dieter Pfannes apresentou o projeto para análise e colocou o assunto em
discussão. Terminadas as discussões e após conferir a planilha de orçamento do projeto, o plenário
decidiu por:  solicitar ao professor refazer a planilha, tomando como base uma turma padrão de 30
alunos, detalhando nominalmente os beneficiários das bolsas. Colocada em votação esta decisão foi
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------
b) Carta dos professores referente documentação para o Processo de Manutenção de Dedicação
Exclusiva: O Prof. Hans-Dieter Pfannes fez leitura da carta assinada pelos professores Karla
Balzuweit, Luiz Alberto Cury, Emmanuel Araújo Pereira, Wagner José Corradi, Franklin Massami
Matinaga e Marcus Vinícius Baeta Moreira solicitando esclarecimentos sobre a documentação exigida
para conclusão dos processos de manutenção de DE. Após alguma discussão o plenário decidiu que a
chefia deveria consultar à CPPD sobre as normas de embasamento  destes procedimentos buscando a
melhor maneira para simplificá-los. Colocado em votação esta decisão foi aprovada por unanimidade.--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Prof. Hans-Dieter Pfannes 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
Souza Cruz, que vai assinada por  todos os membros presentes. Belo Horizonte, 26 de junho de 2003.


