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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 

14:00h do dia 27 de outubro de 2005 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 

CONVOCAÇÃO No. 011 de 24 de outubro de 2005, com a presença dos seguintes membros: professores João 

Antônio Plascak (Presidente), Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Ado Jório de 

Vasconcelos, Ariete Righi, Marcus Vinícius Baeta Moreira, Pedro Licínio de Miranda Barbosa, o servidor 

Técnico-Administrativo Gilberto dos Santos e discente Ricardo de Carvalho Falcão..----------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DA ATA DE 29/09/2005: Aprovada por unanimidade-------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. 

HOMOLOGAÇÕES: Afastamentos do País: O presidente do plenário apresentou os seguintes pedidos para 

afastamento do país: a) Professores Bernardo Ruegger Almeida Neves e Luiz Alberto Cury: participar de 

visita científica na Universidade de Paderborn, em Paderborn, Alemanha e na Universidade Sheffield, em 

Sheffield, Inglaterra, no período de 24/10 a 05/11/2005, b) Prof. João Antônio Plascak: Realização de 

Cooperação Internacional, na Universidade da Georgia, Athens, EUA, no período de 18/12/2005 a 13/02/2006,  

c) Marcos Assunção Pimenta: Participação no Seminário Franco-Brasileiro de Cooperação Científica e 

Tecnológica, em Paris, França, no período de 08/10 a 16/10/2005 e e) Sebastião José Nascimento de Pádua: 

Participação na Escola de Primavera de Óptica Científica, em Concepción, Chile, no período de 18/11 a 

26/11/2005. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos professores não serão prejudicados e 

colocados em votação, os pedidos foram homologados por unanimidade.--------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------3) SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO (Professores 

Maurício Veloso Brant Pinheiro e Rodrigo Gribel Lacerda: O presidente do plenário apresentou o relatório 

da Comissão de Espaço Físico (anexo) e colocou a proposta discussão. Colocada em votação a recomendação 

da Comissão que cede a Sala 4149, como laboratório de pesquisa, para uso conjunto dos pesquisadores foi 

aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 4) INDICAÇÃO DE NOVOS COORDENADORES PARA A OFICINA 

MECÂNICA: O Prof. João Antônio Plascak fez leitura da carta da Profa. Ariete Righi que solicita 

desligamento da coordenação. Após alguma discussão foram indicados os professores Rogério Magalhães 

Paniago e Rodrigo Gribel Lacerda, em substituição a Profa. Ariete Righi e ao Prof. Luiz Alberto Cury,  para um 

mandado de 02 anos a partir desta data. Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------

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

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

5) INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES NO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE 

FÍSICA: O presidente da sessão colocou em votação a indicação dos professores Maurício Veloso Brant 

Pinheiro e Franklin Massami Matinaga, como membros titular e suplente, respectivamente, para um mandato de 
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02 anos a partir desta data. Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------

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

6) ANUÊNCIA DE DISCIPLINA PARA O CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: O Prof. João Antônio 

Plascak informou que encaminhou, conforme reunião anterior, a proposta de ementa sugerindo a  redução da 

carga horária da disciplina Fundamentos de Física para o curso de Ciências Biológicas de 90 para 60 horas. 

Informou, ainda, que a Profa. Denise Carmona Cara Machado, coordenadora do Colegiado, concordou com a 

proposta.  Em seguida colocou em votação a anuência da disciplina Elementos de Física, código FISxxx (a ser 

definido pela PROGRAD), Obrigatória, carga horária 60 horas, sendo 45 horas (teoria) e 15 horas 

(demonstração). Após votação foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. 

PROJETO DO PROF. EDUARDO VALADARES: O presidente do plenário apresentou a projeto 

“Tecnologias Educacionais Voltadas para a Inovação” do professor que, após análise e discussão, colocou 

em votação as seguintes decisões: a) concorda que o mérito é inquestionável sendo de grande importância para 

o ensino, pesquisa e extensão (ressalta a qualidade do trabalho e sua importância para o DF)  e b) como o 

projeto também se caracteriza como Extensão, deverá ser regulamentado conforme a legislação e dentro das 

normas vigentes para os Projetos de Extensão da UFMG. Aprovado por unanimidade.---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. 

REGIMENTO INTERNO E ESCOLHA DE REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

JUNTO AO LABORATÓRIO DE MICROANÁLISE (LMA): O Prof. João Antônio Plascak reafirmou da 

necessidade do Regimento Interno do LMA e informou que em reunião anterior foi apresentado o Regimento 

elaborado pelo coordenador do laboratório, Prof. Abá Israel Cohen Persiano, e que a decisão da Câmara 

Departamental foi encaminhar o regimento para ser discutido e assinado por todos representantes das unidades 

envolvidas. Salientou da necessidade de elaboração do Regimento Interno em comum acordo com os 

departamentos envolvidos. Terminadas as discussões o presidente da sessão colocou as seguintes propostas 

para votação: a) A Câmara Departamental não apreciará o assunto até que seja apresentada uma proposta de 

Regimento Interno (mesmo que contenha ainda pontos conflitantes)  e assinada pelos 04 representantes legais 

das 04 unidades envolvidas, b) A Câmara reconhece que o Departamento de Física tem prioridades sobre o 

LMA devido a sua localização, e verificará se as prerrogativas do Departamento estão sendo analisadas e 

atendidas e c) Estabelecer a data limite de 09/12/2005 para apresentação da proposta do RI. Colocadas em 

votação as propostas foram aprovadas por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida o Prof. João 

Antônio Plascak colocou em discussão a escolha de novo representante do Departamento de Física junto ao 

LMA em substituição à Profa. Karla Balzuweit. Após votação foi indicado o Prof. Klaus Krambrock. Aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------- 9) OUTROS ASSUNTOS: A) 

AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO/COPA DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: O 

presidente da sessão apresentou a solicitação dos funcionários abaixo assinada por todos e colocou o assunto 

em discussão. Após análise e discussão o mérito do pedido de espaço físico ampliação do Refeitório/Copa dos 

servidores Técnico-administrativos foi aprovado por unanimidade. Fica a critério da Comissão estudar a 

alocação de outro espaço que se --------------------------------------------------------- B) PROGRESSÃO 

HORIZONTAL DO PROF. MARCOS DONIZETI RODRIGUES SAMPAIO: O Prof. João Antônio 

Plascak apresentou o pedido do professor aos membros da Câmara que verificaram a pontuação e confirmaram 

que os relatórios estavam de acordo com as normas vigentes. Colocado em votação foi aprovado por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- C) PROJETO DE 

REFORMULAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE FÍSICA: O presidente do plenário relatou que o Prof. 

José Guilherme encaminhou à PROGRAD, solicitação para contratação de professores para lecionar a 

disciplina Instrumentação para o Ensino de Física, tendo em vista que este pedido não foi aprovado em reunião 

da Câmara. Informou que se a vaga for concedida ao COLTEC, será alocada como vaga para o Departamento 

de Física.----------------------------------------------------------------------------------- D) PROPOSTA DE 

REFORMULAÇÃO DAS DISCIPLINAS BÁSICAS DO CURSO DE FÍSICA: O Prof. João Antônio 

Plascak informou que os professores Agostinho Aurélio Garcia Campos e Alfredo Gontijo de Oliveira, 

designados pela Câmara Departamental para discutirem a proposta junto aos colegiados, já estão iniciando as 

articulações com os coordenadores dos cursos envolvidos.----------------------------------------- E) REALIZAÇÃO 

DO III WORKSHOP EM FÍSICA  MOLECULAR E ESPECTROSCOPIA: O presidente da sessão 

informou que  o evento será realizado no período de 27/11 a 29/11/2005 e coordenado pelo Prof. José Rachid 

Mohallem. Comunicou que será montado um estante da MaxBooks em frente à Sala de Seminários e em 

contrapartida será feita uma doação à Biblioteca do departamento.----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Prof. João Antônio 

Plascak declarou palavra franca e como não houve nenhuma manifestação, o presidente 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, 29 de de setembro de 2006. 

 


