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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00 hs
do dia 26 de agosto de 1999 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO de de 1999, com a presença dos seguintes membros: Vagner Eustáquio de
Carvalho (Presidente), Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, José Guilherme Martins
Alves Moreira, Paulo Sérgio Soares Guimarães, e a servidora técnico-administrativo Maria Helena
da Silva e Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.COMUNICAÇÕES: A- O Prof. Vagner Eustáquio informou que os mandatos dos professores
José Francisco de Sampaio e Oscar Mesquita vencerão em 01/09/99, porém em função dos novos
ordenamentos da Instituição a estrutura da Câmara deverá sofrer alteração na composição. O Prof.
Vagner sugeriu que fosse constituída uma comissão do departamento para este fim e que os
membros da Câmara fossem pensando em nomes para a definição em próxima reunião. Os demais
membros solicitaram que o documento que trata desta mudança fosse divulgado em todo o
departamento. B- O Prof. Vagner apresentou o formulário de ocorrências relativas à segurança,
ressaltando a necessidade de se registrar os fatos ocorridos no sentido de subsidiar futuras
solicitações junto à Reitoria. C- O Prof. Vagner procedeu à leitura da carta do Prof. José Francisco
de Sampaio comunicando o seu afastamento para pós-doutoramento no período de setembro/99 a
agosto/2000 e sua impossibilidade de se manter como membro da Câmara Departamental, Câmara
CEX da FAPEMIG, Conselho Curador da FUNDEP e como coordenador do Projeto
“Modernização do Ensino Básico de Física na UFMG e intensificação da interação aluno-escola”,
que passará a ser coordenado pelos professores Agostinho Aurélio e Elmo Salomão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE
1999 - O Prof. José Guilherme apresentou a nova distribuição em substituição à primeira proposta
anteriormente divulgada ao corpo docente. O Prof. Nivaldo ressaltou dois aspectos relativos à
distribuição dos encargos didáticos: 1 – No presente semestre houve uma aumento de encargos
didáticos do Ciclo Básico. O excesso das aulas foi dividido entre os professores que haviam
recebido 3 (tres) turmas de laboratório na proposta inicial da distribuição dos encargos. Como há
uma equivalência assumida de encargos onde 2 turmas de teoria equivalem a 3 de laboratório, é
importante registrar que, na atual distribuição, apenas professores de laboratório arcaram com ônus
do aumento de encargos. 2- A distribuição dos encargos das turmas dos cursos noturnos sempre tem
sido problemática. É necessário que seja estabelecida uma regra que garanta que todos os
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professores se envolvam nas atividades do turno da noite facilitando, assim, um rodízio entre eles.
A distribuição dos encargos didáticos foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. OUTROS ASSUNTOS: A – Programa Sabático: O Prof. Vagner apresentou o pedido de
afastamento do Prof. Reinaldo no período de fevereiro/2000 a fevereiro/2001 para pósdoutoramento. O Prof. Oscar colocou que estes pedidos eram agrupados e analisados em conjunto,
o que facilitava a decisão, já que desta forma é possível avaliar a situação do departamento como
um todo. Os demais membros solicitaram que tal pedido fosse analisado com mais tempo e que
voltasse em próxima reunião para decisão. A proposta foi aceita por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Vagner Eustáquio de Carvalho encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata por mim,
Claudia Mendonça de Lourdes Maia, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo
Horizonte, 26 de agosto de 1999.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

