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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00hs do
dia 26 de setembro de 2001 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO de 10 de 24 de setembro de 2001, com a presença dos seguintes membros:
Professores: José Francisco de Sampaio (Chefe do Departamento), Marcos Assunção Pimenta (subchefe do Departamento), Antonio Sérgio Teixeira Pires, Elmo Salomão Alves, Hans-Dieter Pfannes,
Reinaldo Oliveira Viana, Ricardo Schwartz Schor, Túlio Jorge dos Santos, o servidor técnicoadministrativo José Geraldo do Nascimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DE ATA: Colocou-se em discussão a ata da reunião anterior realizada em
19/setembro/2001. Não houve nenhuma sugestão de reparo e então colocada em votação a sua
aprovação ocorreu por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. SOLICITAÇÕES DE LICENÇA PRÊMIO E DE AFASTAMENTO PARA PROGRAMA
SABÁTICO: Foi analisada a solicitação do Prof. Fernando Augusto Batista para tirar licença prêmio
no período de 14/02/2002 até 14/05/2002. Considerando que o professor solicitara licença prêmio no
semestre anterior e esta não lhe fora concedida a Câmara aprovou por unanimidade o seu
pedido.Colocou-se então em discussão os pedidos de afastamento do país para programa sabático. O
Prof. Franklin M. Matinaga solicita afastamento durante o período de 1/janeiro/2002 a
31/dezembro/2002 para desenvolver o projeto “Quantum Logic in semiconductor quantum dots in
external optical microcavities” no Oregon Center for Optics, University of Oregon Eugene. Após
verificação de que o afastamento do referido professor não fere os quesitos da resolução 10/96 do
Conselho Universitário sua solicitação foi aprovada por unanimidade. O Prof. Pedro Licínio M.
Barbosa solicita afastamento durante o período de 2/abril/2002 a 1/abril/2003 para desenvolver o
projeto “Propriedades magneto-ópticas de biogéis dopados com nanopartículas magnéticas de ferritas”
no Laboratório de Meios Desordenados da Universidade Paris 6, na França. A Câmara constatou que o
afastamento do referido professor não se enquadraria na resolução 10/96 do Conselho Universitário,
pois seu sabático ocorreria depois do 13o ano após sua obtenção do doutorado. Após várias discussões,
para as quais o próprio professor foi convidado, a Câmara aprovou por unanimidade seu afastamento
por um ano, sendo que a modalidade de afastamento deveria ser estudada junto à CPPD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ENCARGOS DIDÁTICOS DOS PROFESSORES EM AFASTAMENTO: Neste momento o
Chefe do Departamento consultou a Câmara qual deveria ser o procedimento da chefia com relação aos
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encargos didáticos dos professores que solicitaram afastamento, pois normalmente o Departamento não
libera docente por um ano em período abrangendo mais que dois semestres letivos, a não ser que o
próprio docente viabilize um colega para substituí-lo. Neste momento, entretanto há uma greve sem
previsão de término, e assim um novo calendário letivo deverá ser definido ao seu final. A Câmara
decidiu que neste caso não há como prever e então os encargos dos professores que se afastarem ou
tiverem licença prêmio deverão ser redistribuídos para os professores que estarão retornando de
afastamento ou licença prêmio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PROGRESSÃO HORIZONTAL: Solicitaram encaminhamento de progressão horizontal do nível
de adjunto II para o de adjunto III os professores Leonardo Fonseca, João Francisco Coelho dos
Santos Júnior e Maurílio Nunes Vieira. O Chefe do Departamento esclareceu que pelas regras da
UFMG um docente só poderia ser promovido se tivesse aprovados seus relatórios de fim de ano, nos
últimos dois anos. Informou que no Departamento de Física considera-se para efeitos de aprovação a
obtenção de no mínimo 150 pontos em cada um desses anos ou na média dos dois anos, desde que em
nenhum deles esta pontuação seja inferior a 100. Esclareceu ainda que, pelo fato de os relatórios
relativos ao ano de 2000 ainda não terem sido analisados pela Comissão de Avaliação Docente esta
havia se reunido e analisado os relatórios dos 3 professores que solicitavam progressão. Apresentou
então à Câmara os relatórios de 1999 e de 2000 desses professores de onde se constatou que apenas as
pontuações dos professores João Francisco e Maurílio estavam de acordo com tais. Assim aprovou-se
por unanimidade a concessão de progressão para estes docentes e a não concessão para o Prof.
Leonardo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES: Como
um dos membros da Comissão de Avaliação Docente, o Prof. Emmanuel Araújo Pereira, encontra-se
afastado para sabático, a Câmara indicou por unanimidade o nome do Prof. Valery Kokshenev para
integrar a referida Comissão pelo período de 26/09/2001 a 26/09/2003.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. NOTAS TÉCNICAS E DIDÁTICAS DO DEPARTAMENTO: O Chefe do Departamento
apresentou à Câmara carta da Profa. Regina Pinto de Carvalho solicitando resposta a sua proposta de
publicação do seu trabalho “De bem com a Física” como nota didática do Departamento. Apresentou
também carta do Prof. Eduardo Campos Valadares, um dos docentes indicados pela Câmara para emitir
parecer sobre o trabalho, alegando falta de tempo para realizar a tarefa e sugerindo que a Profa. Regina
desse outro encaminhamento ao seu trabalho. A Câmara indicou por unanimidade o nome da Profa.
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Maria Elizabeth Gouvêa para analisar o trabalho e solicitou à chefia do Departamento enviar carta ao
Prof. Eduardo Valadares manifestando a insatisfação de seus membros pela sua recusa em cumprir tal
atribuição, agravada pelo fato de tal recusa ter ocorrido muito tempo após a atribuição ter sido feita.
Considerando que a análise de trabalhos a serem aceitos como notas técnicas e didáticas deveria
preservar os árbitros, mais nos moldes do processo de publicações científicas, a Câmara designou o
Prof. Antônio Sérgio Teixeira Pires para ser o editor destas publicações, por um período de 3 anos.
Assim o editor definirá os árbitros, de maneira sigilosa, e aceitará ou não o trabalho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar o Chefe do Departamento encerrou a reunião da qual lavrou a presente
ata que, virá assinada pelos membros da Câmara que a aprovarem. Belo Horizonte, 26 de setembro de
2001.

