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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 9:00hs do dia 29 de abril de 2010, na sala 4114 do Departamento de Física,
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF N o 005 de 27 de abril de 2010 com
a presença dos seguintes membros: Professores José Marcos Andrade Figueiredo
(Presidente), Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Marcos Assunção Pimenta, Ariete
Righi, Maria Carolina de Oliveira Aguiar, Paulo Sérgio Soares Guimarães, Rodrigo Gribel
Lacerda, o servidor técnico-administrativo Erick de Souza Ávila e a discente Ana Cristina R. de
Oliveira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DEFINIÇÃO SOBRE A ADESÃO À EXPANSÃO DE VAGAS DENTRO DO
PROGRAMA REUNI:

o presidente informou que os professores Maurício Veloso Brant

Pinheiro (Sub-coordenador do Colegiado do Curso de Graduação de Física) e o Prof.
Sebastião José Nascimento de Pádua (Coordenador do Colegiado do Curso de PósGraduação de Física) foram convidados para participar da reunião e apresentar a posição dos
respectivos colegiados sobre a decisão da Câmara Departamental em desistir da expansão de
vagas do Programa REUNI. Esclareceu que, em 19/04/2010, foi realizada reunião com o
corpo docente para discussão do assunto. Em seguida solicitou ao Prof. Sebastião José
Nascimento de Pádua para relatar sobre a posição do colegiado. O professor informou que
convocou reunião extraordinária com os membros titulares e suplentes do Colegiado do Curso
de Pós-Graduação mas não houve uma posição unânime. Esclareceu que em geral há
preocupação com a queda da qualidade do curso devido ao aumento do número de alunos e
concluiu que as discussões serviram de embasamento para se discutir a reestruturação do
curso. O Prof. Maurício Veloso Brant Pinheiro relatou que a principal preocupação do
colegiado é com a qualidade do curso de licenciatura, enfatizou a necessidade de se investir
mais nesse curso e propôs à Câmara Departamental verificar a possibilidade de incluir 01
(uma) vaga docente para licenciatura no Planejamento Estratégico. O principal objetivo é
melhorar a qualidade do ensino de física com a contratação de pessoal especializado na área
e finalizou concordando com a reestruturação do curso. Terminadas as discussões o
presidente agradeceu a participação dos professores Maurício Veloso Brant Pinheiro e
Sebastião José Nascimento de Pádua, que se retiraram do plenário. O presidente propôs
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iniciar a votação e consultou o plenário se o escrutínio deveria ser aberto ou secreto. Todos
membros presentes concordaram, por unanimidade, com a realização do escrutínio aberto. O
assunto foi discutido pela Câmara com todos os membros presentes expondo sua posição. Em
seguida Prof. José Marcos Andrade Figueiredo apresentou a decisão da Câmara
Departamental, aprovada em reunião anterior, a saber: “O Departamento de Física não tem
mais interesse na expansão de vagas do Programa REUNI e decidiu se retirar do programa”. A
seguir colocou em votação a manutenção ou não da decisão anterior e fez os seguintes
encaminhamentos: 1º.: A FAVOR DA DECISÃO: 04(quatro) votos, 2º.: CONTRÁRIOS A
DECISÃO: 05 (cinco) votos e 3º.: ABSTENÇÕES: 01(um) voto. Tendo em vista o resultado
final da votação o presidente deliberou que fica anulada, a partir desta data, a decisão anterior
da Câmara Departamental de recuar da expansão de vagas do Programa REUNI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. José Marcos Andrade Figueiredo 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
presentes. Belo Horizonte, 29 de abril de 2010.

todos os membros

