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ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada no
dia vinte e nove de setembro de hum mil novecentos e noventa e oito, na sala 4114 do
Departamento de Física, ICEx, conforme Convocação 010.08/98, de 25 de setembro de
1998, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da
Costa(Presidente), Antônio Sérgio Teixeira Pires, José Francisco de Sampaio (participou de
parte da reunião por estar envolvido em outra atividade), Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo
Schwartz Schor, Nivaldo Lúcio Speziali, Flávio Orlando Plentz Filho, servidor Gilberto dos
Santos. O Professor Túlio Jorge dos Santos comunicou que não pode comparecer à reunião
devido
ao
fato
de
estar
em
licença-médica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: A) O prof. Bismarck Vaz da Costa informou que está em andamento
um projeto de modernização administrativa do Departamento, tendo em vista a racionalização
dos processos de trabalho e posterior informatização. Para tanto, tem sido providenciados
novos equipamentos para a secretaria administrativa e recepção e a programação de
treinamentos para capacitação dos servidores técnicos-administrativos. B) Foi informado que
a CPPD ratificou o parecer do relator anterior quanto ao número de vagas a serem alocadas
ao Departamento.C) O Prof. Bismarck informou que foi feita uma consulta à Procuradoria
Geral sobre o trabalho voluntário e fez uma breve leitura da minuta referente a essa questão.
Esclareceu que tal tipo de serviço já tem amparo legal e não gera vínculo empregatício; o
professor tem direito ao uso da infraestrutura e pode ministrar aulas. Foi ressaltada a
obrigatoriedade do preenchimento de formulário próprio para os interessados em tal
atividade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ATA DA REUNIÃO DO DIA 25.09.98: aprovada por unanimidade, com proposta de
alteração no item 8, que trata do concurso para nanoscopia, apenas no aspecto estético da
redação, a ser feita pelo Chefe do departamento que posteriormente fará uma convocação
para leitura individual pelos membros da Câmara. Em relação ao referido item foram
colocadas questões sobre a exiguidade do prazo para divulgação e inscrições. O Prof. José
Rachid foi convidado a comparecer à sala para informar a possibilidade de prorrogação deste
prazo, o que foi confirmado positivamente. O Prof.Flávio Plentz sugeriu que o edital fosse
traduzido para a língua inglesa, com o objetivo de possibilitar uma ampla divulgação
internacional, o que permitirá um maior número de candidatos. Finalmente foi ressaltada
pelo Prof. Bismarck a necessidade de leitura prévia da ata da última reunião para agilizar as
discussões
pendentes
e
a
aprovação
da
mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. REANÁLISE DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROF. FLÁVIO ORLANDO
PLENTZ FILHO: O Prof. Flávio Plentz retirou-se da reunião no momento da apreciação de
seu relatório. Foi esclarecido pelo Prof. Bismarck que o relatório do referido professor foi
reanalisado pelo Prof. Antônio Sérgio Teixeira Pires devido ao fato de várias atividades
científicas terem sido omitidas no relatório, o que ocasionou uma valorização aquém do
devido. Após nova avaliação do relatório em questão, a pontuação atingida foi 150. O
Prof.Nivaldo questionou o fato de ter sido votado em reunião imediatamente anterior o
regime de dedicação exclusiva para o Prof.Flávio Plentz; o que foi esclarecido pelo
Prof.Bismarck que não tinha relação direta com a avaliação do relatório. O relatório foi
aprovado
por
unanimidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SOLICITAÇÃO DE PROGRAMA SABÁTICO PARA 1o SEMESTRE DE 1999: O
Prof.Bismarck apresentou os pedidos de programa sabático para a realização de
Pós-doutoramento dos professores Hélio Chacham junto à University of Texas em Austin, no
período de 01/03/99 a 28/02/2000, João Antônio Plascak junto à Universidade da Georgia,
no período de 01/01/99 a 01/01/2000, Luiz Alberto Cury junto à Universidade da Califórnia,
no período de 01/07/99 a 30/06/2000 e Prof. Gabriel Armando Pellegatti Franco que
realizará um estágio técnico-científico no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, no
período de 01/04/99 a 31/07/99. O Prof.Bismarck informou que o Prof. Paulo Sérgio havia
dado início ao processo, porém desistiu, deixando o seu pedido para o próximo ano.
Esclareceu também que o Prof. José Sampaio deu entrada com o seu pedido, mesmo não
tendo providenciada a documentação necessária e solicitou que a Câmara avaliasse a
viabilidade de dar continuidade ao processo considerando tal situação. Todos os membros
concordaram que o pedido poderia ser encaminhado e que o referido professor agilizasse a
obtenção da documentação. Foi levantada, ainda, a questão das consequências diretas de tais
afastamentos na distribuição dos encargos didáticos do departamento, considerando o
afastamento do Prof.Hans-Dieter E.k.-H. Pfannes para pós-doutoramento, do Prof. Luiz
Orlando Ladeira em licença para tratamento de saúde. O Prof. Bismarck esclareceu que tais
afastamentos não criariam problemas, considerando que, com os novos concursos (3),
teríamos novos professores em tempo hábil para suprir aqueles. O Prof. Oscar reforçou que
historicamente o departamento sempre teve em torno de 10% de seu corpo docente afastado
para
qualificação.
Os
pedidos
foram
aprovados
por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. QUESTÕES RELATIVAS AOS PROFESSORES EDUARDO DE CAMPOS
VALADARES E VALERI KOKSHENEV: O Prof.Bismarck relatou sucintamente as
ocorrências contidas nas atas do dia 25/08/98 ao Prof. Eduardo Valadares, relembrando que
o professor não afastou-se de suas atividades no período da greve. Após o término da greve
a Reitoria informou o novo calendário a ser cumprido por todas as unidades acadêmicas. O
Prof. José Rachid, na função de chefe de departamento, recebeu informações sobre o não
cumprimento pelo docente de suas obrigações didáticas. O Prof.Bismarck procedeu à leitura
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da carta datada de 18/08/98 do Prof.José Rachid ao Prof. Eduardo Valadares na qual ele
relatava as referidas informações.Posteriormente, procedeu à leitura da carta de resposta do
Prof.Eduardo Valadares à chefia do departamento datada de 24/08/98, justificando sua
postura, ressaltando a questão da greve. O Prof.Bismarck mencionou o depoimento dos
quatro estudantes junto à chefia do departamento na ocasião, confirmando as informações
anteriores. Relatou ainda, que os professores Wagner José Corradi Barbosa, Roberto Luiz
Moreira e Elmo Salomão Alves procederam à leitura da ata da reunião de Câmara em que foi
tratada a questão e confirmaram os relatos descritos na referida ata.Tendo em vista estes
fatos, o Prof.José Rachid convocou o Prof.Eduardo Valadares para recebimento da pena
disciplinar de advertência prevista no Regimento Jurídico Único através do ofício
OF.078/98. O Prof. Eduardo Valadares não atendeu à convocação. O Prof. Eduardo
Valadares enviou nova carta, datada de 24/09/98, à chefia do departamento recusando-se a
assumir os atos a ele conferidos, ressaltando a negação pela chefia de seu direito de defesa.
O Prof.Bismarck procedeu então à leitura da carta datada de 2l/08/98 do Prof. José Rachid
ao Prof.Valeri que se refere ao possível não cumprimento de seus encargos didáticos, e
posteriormente, a carta resposta do Prof.Valeri datada de 25/08/98, declarando que cumpre
integralmente suas obrigações didáticas. Tendo em vista o exposto, convocou o referido
professor para que no dia 31/08/98 fosse oficialmente advertido como consta do ofício
OF.077/98.O Prof. Valeri Kokshenev não compareceu à convocação argumentando que lhe
foi negado o direito de defesa. O Prof.Bismarck informou que conversou com o Prof. José
Francisco Soares, atual diretor do ICEx, sobre o aspecto legal do procedimento adotado em
relação aos professores Eduardo Valadares e Valeri Kokshenev. O Prof. Oscar reforçou que
as providências cabíveis relacionadas às ocorrências devem ser tomadas sempre com base nos
preceitos legais. O Prof. Bismarck encaminhou os dois casos separadamente. Colocou em
votação a aceitação da justificativa do Prof.Eduardo Valadares, sendo aprovada com cinco
votos a favor e uma abstenção. Posteriormente, colocou em votação a aceitação da
justificativa do Prof.Valeri, sendo aprovada com quatro votos a favor, um voto contrário e
uma abstenção. Foi ressaltada a importância de registro formal destas ocorrências para ter
um
caráter
histórico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. QUESTÃO DA OFICINA MECÂNICA: O Prof.Bismarck informou que o departamento
não possui recursos financeiros para manter na oficina mecânica dois funcionários externos
aos quadros da UFMG. O Prof.Oscar informou que os recursos anuais necessários para tal
giram em torno de R$48.000,00 e que os grupos de pesquisa experimentais, possivelmente,
deveriam assumir uma parcela do recurso total. O Prof.Flávio Plentz sugeriu a elaboração
de um projeto institucional à FAPEMIG, ressaltando a necessidade de manutenção da
infra-estrutura do departamento e ressaltou que esta iniciativa deve ser do chefe do
departamento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. IMPOSTO SOBRE PROJETOS (OVERHEAD): O Prof.Bismarck informou que existia
uma comissão composta pelo chefe do departamento, coordenador da FINEP, coordenador
de Pós-graduação, o Prof. José Sampaio e a servidora Idalina com o objetivo de estudar a
proposta de que cada pesquisador ou grupo quando fizesse pedido de ajuda à alguma agência
de fomento, incluísse uma parcela para ser destinada à manutenção da infra-estrutura do
departamento. Esta comissão deveria, ainda, estudar os índices a serem aplicados em cada
projeto. O Prof.Bismarck propõe que seja recomposta uma comissão para este fim. Sugeriu
que a mesma seja composta pelo Chefe do departamento, coordenador da FINEP,
coordenador da Pós-graduação e o Prof.José Sampaio. O Prof.Oscar sugeriu que esta
comissão deveria estabelecer regras, bem como, buscar soluções para a manutenção da
infra-estrutura do departamento. O Prof.Bismarck ressaltou que, com este novo papel, a
comissão estará mudando o seu caráter original, mas que concorda com esta sugestão. Os
demais
membros
presentes
se
manifestaram
a
favor
da
proposta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. RENOVAÇÃO DOS TERMINAIS PÚBLICOS DE COMPUTADOR: O Prof.
Bismarck procedeu à leitura da carta dos professores Luiz Paulo Ribeiro Vaz e Roberto
Alvez Nogueira expondo a crescente redução do número de computadores e terminais
públicos do departamento e apresentando proposta de aquisição de terminais de rede. A
Câmara solicitou maiores informações que subsidiem tal análise, tais como, custos e números
de pessoas efetivamente beneficiadas. O Prof. Oscar ressaltou que os estudantes que não tem
orientador teriam cobertura do Colegiado de Pós-graduação e os que o tem, de seus
orientadores. Sugere, ainda, que cada grupo deve providenciar sua solução e, caso, tenha
alguma
reivindicação
particular,
que
seja
avaliada
na
ocasião.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. RELATÓRIO DE PÓS-DOUTORAMENTO: O Prof. Bismarck apresentou os relatórios
dos professores Marcos Assunção Pimenta, Domingos Sávio de Lima Soares, Michael Louis
Ocarrol, para apreciação da Câmara. Todos os relatórios foram aprovados por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. HOMOLOGAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS: A- Pedidos de férias em
período letivo dos professores: Gabriel Armando P. Franco, Jafferson K. L. da Silva, José
Marcos A. Figueiredo, Leonardo Fonseca, Marcus Vinícius B. Moreira, Maria Carolina
Nemes, Oscar Nassif de Mesquita, Regina Pinto de Carvalho, Roberto Magalhães Paniago e
Túlio Jorge dos Santos. Todos os docentes apresentaram carta com indicação de substitutos
para seus encargos didáticos no período. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. B.
Pedidos de Afastamento do professor Pedro Licínio de Miranda Barbosa para participação do
“8th Tohwa University International Symposium on Slow Dynamics in Complex Systhems”,
no período de 06/11/98 a 16/11/98, e do Prof. Sebastião José N. de Pádua para participação
no “3rd Ibero American Optics Meeting” e “6th Latin American Meeting on Optics, Lasers
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and their Applications” , no período de 28/09/98 a 02/10/98, Colômbia. Aprovado por
unanimidade. C. Projeto de extensão: Foram apresentados os seguintes projetos: 1)
“Avaliação Acústica da Voz” do prof. Maurílio Nunes Vieira e 2) “Física para não-físicos: o
forno de Microondas” da profa.Regina Pinto de Carvalho sendo aprovados por unanimidade.
{Em relação ao projeto do Prof. Eduardo Valadares foi solicitada pela Câmara maiores
informações para subsidiar a análise} [verificar]. D. Projeto de consultoria do Prof. Ulisses
Azevedo Leitão - A Câmara solicitou esclarecimentos sobre o valor explicitado no
documento, se seria referente a um mês de trabalho ou ao período total da consultoria. O
Prof. Oscar informou que o professor teria direito a uma carga horária para se dedicar aos
projetos de extensão sem ferir o regime de trabalho. Foi solicitado pelos membros da Câmara
que fossem obtidas maiores informações no Regimento da Extensão para subsidiar a
avaliação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12- OUTROS ASSUNTOS: A - Congresso “9th Brazilian Workshop on Semiconductor
Physics”, a ser realizado em Belo Horizonte , Minas Gerais, Brazil, entre 7 a 12 de fevereiro
de l999, coordenado pelo Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães - aprovado por unanimidade.
B - Proposta de Regimento para o Centro de Extensão do Departamento de Física - os
membros solicitaram mais tempo para estudar a proposta. Ficou definido que a cópia seria
enviada para os membros da Câmara via e-mail. C - Proposta de oferta de disciplinas - O
Prof.Bismarck sugeriu após análise pelos membros da Câmara que a proposta fosse
aprovada,
retirando
a
disciplina
Eletromagnetismo
A.
Aprovada
por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Bismarck encerrou a sessão da qual foi
lavrada a presente ata que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte ,29
de setembro de l998.

