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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 14:30h do dia 26 de agosto de 2008, na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO No. 007 de 22 de agosto de 2008, com a presença dos seguintes membros:
professores Agostinho Aurélio Garcia Campos (presidente), José Marcos Andrade Figueiredo (SubChefe), Hans-Dieter E.K-H. Pfannes, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Ronald
Dickman, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Maria Carolina de Oliveira Aguiar, Nivaldo Lúcio
Speziali, Paulo Sérgio Soares Guimarães, o servidor Técnico-Administrativo Rubens Ribeiro Menezes
e a discente Ana Silvia Pereira Gonçalves.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÃO: O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos prestou as seguintes informações:
A) Andamento do Programa Reuni: o processo de inclusão de estudantes está bastante avançado com
aumento de vagas já no próximo vestibular. Entretanto, ainda encontram-se lentas as decisões sobre
espaço físico, contratações de servidores docentes e técnico-administrativos e a implantação da infraestrutura necessária. Está prevista a liberação de 01 vaga docente, dentro do programa Reuni, para o
departamento, com possibilidade de ser colocada em concurso ainda neste ano e a contratação do
docente no primeiro semestre de 2009. B) Mudança dos critérios para alocação de vaga para os
departamentos: foi divulgada para o corpo docente assunto de pauta da próxima reunião do CEPE
sobre os novos critérios de distribuição de vagas docentes. Dentro destes critérios o número previsto de
professores para o Departamento de Física seria de 66. Como estamos atualmente com 71, temos um
excesso de 05 professores. Aguardamos maiores informações sobre os novos critérios para podermos
entendê-los e discuti-los.-------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DA ATA 04/07/2008: Aprovada com 01 abstenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. PROJETO DE ENSINO: “Desenvolvimento de Recursos Didáticos para as
Disciplinas do Ciclo Básico: Fundamentos de Mecânica e Fundamentos de
Eletromagnetismo: o presidente da sessão solicitou autorização do plenário para inclusão do
assunto na pauta, o que teve concordância de todos. Em seguida solicitou ao professor José Marcos
Andrade Figueiredo para fazer um relato. O professor informou que o projeto foi concluído e está
sendo aplicado em sala de aula. Informou, ainda, que os alunos pediram para disponibilizá-lo na página
da física. Após esclarecimentos do professor e alguma discussão o presidente colocou em votação a
seguinte proposta: Disponibilizar o trabalho completo, em PDF, aberto ao público com citação da
fonte, autoria e termo de responsabilidade formal de uso. A versão com animação seria não editável,
tendo apenas o acesso “on-line”. A proposta aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. HOMOLOGAÇÕES: 2.1. Afastamentos do País: foram apresentados os seguintes pedidos: a)
Prof. Edmar Avellar Soares: participar do 6th Brazilian/German Workshop on Applied Surface
Science, em Titisse, Alemanha, no período de 12/09/2008 a 21/09/2008, e b) Prof. Marcos Assunção
Pimenta: participar da conferência “Graphene Week”, no “Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics”, em Trieste, Itália, no período de 20/08/2008 a 30/08/2008. Após verificar que os
encargos didáticos atribuídos aos professores não serão prejudicados, os pedidos foram homologados
por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Encargos Didáticos para o segundo semestre de 2008: o presidente informou que neste
semestre houve um aumento de cerca de 40horas/aula na carga didática do Departamento e que ainda
falta alocar professor para as disciplinas de Fundamentos de Termodinâmica e Fundamentos de Física
Moderna. Em seguida apresentou a lista dos docentes com encargos didáticos reduzidos. Foi
constatado que, por uma falha na distribuição dos encargos, o professor Marcos Assunção Pimenta
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ficou, até o momento, com 04 horas/aula sem justificativa para a redução. Foi feita a proposta de
acrescentar uma disciplina de 02 créditos aos encargos do professor. Proposta aprovada por
unanimidade. Terminadas as discussões a distribuição dos encargos didáticos para o 2º. Semestre de
2008 foi homologada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. CONTRATOS DE PROFESSORES/PESQUISADORES VOLUNTÁRIOS: o Prof. Agostinho
Aurélio Garcia Campos colocou em discussão a renovação do contrato do Prof. Celson Diniz Pereira e
a aprovação do contrato do Prof. Juan José Diaz Bulnes. Foi proposto que as aulas do professor Juan
José Dias Bulnes se restringissem à turmas de laboratório. Os contratos foram aprovados por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. PROGRESSÃO HORIZONTAL: Professor Carlos Basílio Pinheiro: foi apresentado o
pedido do professor aos membros da Câmara. Considerando que o pedido atendia as condições internas
do Departamento para a progressão horizontal e estava de acordo com as normas vigentes, foi
aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. REAVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS INA/2006 COM NOTA INFERIOR A 150 PONTOS:
o presidente da sessão informou que enviou aos membros da comissão os relatórios para serem reavaliados, entretanto, a comissão não se reuniu. O professor Ricardo Schwartz Schor, membro da
comissão, sugeriu que o assunto fosse retirado de pauta e a avaliação da comissão apresentada em
reunião posterior. A sugestão do professor que foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ANUÊNCIA PARA AUMENTO DE VAGAS PREVISTO NO
REUNI: a Chefia do Departamento apresentou os pedidos de anuência para aumento de vagas nos
cursos de Engenharia de Minas (10 vagas - diurno), Engenharia de Controle e Automação (80 vagas noturno), Engenharia Aeroespacial (50 vagas) e Matemática (30 vagas – diurno). A chefia esclareceu
que todos os pedidos foram analisados e estão de acordo com relação às disciplinas solicitadas. Os
aumentos de vagas solicitadas estão dentro da proposta do REUNI, exceto o pedido da Engenharia de
Controle e Automação que propôs 50 vagas para seu curso notuno e apresentou pedido de anuência
para 80 vagas. Os pedidos de anuência foram colocados em votação. Exceto o pedido da Engenharia de
Controle e Automação, todos os pedidos foram aprovados. Para o Curso de Engenharia de Controle e
Automação aprovou-se a anuência para as 50 vagas anteriormente acordadas. A aprovação para as 30
vagas adicionais fica sujeita a acordo envolvendo vagas para professores, bolsas e custeios
correspondentes, conforme previsto no programa Reuni. (Anuências Anexas)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. AVALIAÇÃO DO ESPAÇO PARA EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS DA DISCIPLINA
INTRODUÇÃO À FÍSICA EXPERIMENTAL DEVIDO AO PROGRAMA REUNI: o presidente
esclareceu que para atender a expansão do REUNI haverá necessidade de mais um laboratório para a
disciplina Introdução à Física Experimental caso sua forma de funcionamento permaneça como hoje. A
alternativa mais adequada para esse novo laboratório seria a sala 2068, cedida pela Câmara ao
professor Eduardo de Campos Valadares para desenvolvimento de projeto de ensino. Em vista disso e
considerando que o professor Eduardo Valadares está no momento pretendendo realizar obras
permanentes na sala 2068, a chefia solicita à Câmara autorização para negociar com o professor a troca
do espaço de seu projeto para a sala 2062. Após discussão foi sugerido à chefia que converse com os
professores Eduardo de Campos Valadares e Elmo Salomão Alves (atual usuário da sala 2062) e
encontre uma solução adequada a todos.--------------------------------------------------------------------------
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10. ANÁLISE DA PROPOSTA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PARA PROFESSOR ADJUNTO A SER LIBERADA
AINDA EM 2008/2 DENTRO DO PROGRAMA REUNI: o Prof. Agostinho Aurélio Garcia
Campos informou que, dentro do Programa REUNI, será liberada, ainda nesse semestre, 01 vaga para
professor adjunto para o Departamento. A Comissão de Planejamento Estratégico recomenda à Câmara
Departamental que essa vaga seja ocupada pelo candidato já aprovado (3º lugar) no último concurso
para professor adjunto do Departamento de Física, realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2008, para a
área de Física Experimental em uma das seguintes especialidades: Informação quântica, Fluidos
Complexos, Propriedades magnéticas e estruturais de superfícies e interfaces e Nanociências. Colocada
em votação a Câmara aprovou por unanimidade a recomendação da Comissão de Planejamento
Estratégico. Os membros aprovaram ainda a prorrogação da validade do concurso por mais seis meses,
de forma a viabilizar a contratação para início de 2009 do candidato aprovado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO: o presidente da sessão informou que os membros da comissão anterior colocaram
seus cargos à disposição da Câmara Departamental devido a conclusão antecipada do planejamento
2005/2009. Em seguida colocou-se em discussão a indicação de novos nomes para a comissão. Foram
indicados os professores Ronald Dickman e Marcos Assunção Pimenta para o mandado de 2008-2013
em substituição aos professores Oscar Nassif de Mesquita e Ricardo Schwartz Schor. Os professores
Antônio Sérgio Teixeira Pires, José Francisco de Sampaio, Hélio Chacham, juntamente com o chefe do
departamento foram mantidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.
ANÁLISE DO PROJETO: “Cooperação técnico-científica entre a Universidade Federal
de Minas Gerais e o Centro de Inovação CSEM Brasil” sob a coordenação do
professor Wagner Nunes Rodrigues. Foi apresentada a minuta do convênio e o plano de
trabalho a ser desenvolvido para apreciação dos membros da Câmara Departamental. Em seguida o
presidente da sessão solicitou ao Prof. Oscar Nassif de Mesquita para relatar o projeto. O professor
informou que o projeto se baseia na Lei no. 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e regulamentada pelo
Decreto no. 5.563, de 11 de outubro de 2005. Esclareceu que essa lei possibilita aos pesquisadores de
Instituição Científica e Tecnológica celebrar convênios com instituições sem fins lucrativos voltadas
para atividades de pesquisa, visando ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos. O
relator considerou o projeto relevante e recomendou sua aprovação. Nas discussões foi salientado o
alto valor das bolsas dos professores envolvidos. Foi esclarecido que esse fato está relacionado à Lei de
Inovação, na qual o projeto está inserido, onde não é pertinente computar o limite de 8 horas semanais
por serviços pagos. Outro ponto discutido do projeto é a não inclusão das taxas do departamento, da
unidade e da univerdidade. Nas discussões houve dúvidas se dentro da Lei de Inovação cabia a
inclusão dessas taxas. Terminadas as discussões o presidente colocou em votação as seguintes
propostas: a) Aprovação do projeto com a obrigatoriedade de inclusão das taxas. Proposta indeferida
com 04 votos a favor e b) Aprovação do projeto com inclusão das taxas dentro dos limites permitidos
pela Lei de Inovação e as normas estabelecidas pela Universidade. Proposta aprovada com 05 votos a
favor. Assim, considera-se o projeto aprovado com 09 votos. Houve 02 abstenções. Foi aprovado
também, por unanimidade, que o projeto não contará pontos para o Relatório de Atividades Docentes
(INA)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. OUTROS ASSUNTOS: Agradecimento ao servidor Técnico-Administrativo Gilberto
dos Santos: o servidor Rubens de Menezes Ribeiro solicitou aos membros da Câmara prestar
homenagem ao funcionário que se aposentará no próximo mês em agradecimento pela sua dedicação e
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empenho nos serviços prestados. Após discussão o plenário aprovou a proposta por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos 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 de Souza Cruz que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 26
de agosto de 2008.

