
  
 
 Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 3499-5633 
 Instituto de Ciências Exatas Telex  31 2308 
 Departamento de Física Fax  (031) 3499-5600 

 Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br 

 30123-970  Belo Horizonte - MG - Brasil 

 

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

às 14:00h do dia 29 de setembro de 2005 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 

CONVOCAÇÃO No. 008 de 23 de setembro de 2005, com a presença dos seguintes membros: 

professores João Antônio Plascak (Presidente), Luiz Alberto Cury (Sub-Chefe do Departamento), 

Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Ricardo Schwartz Schor, Ronald Dickman, 

Bernardo Ruegger Almeida Neves, Marcus Vinícius Baeta Moreira, Ricardo Wagner Nunes, Pedro 

Licínio de Miranda Barbosa, o servidor Técnico-Administrativo Gilberto dos Santos e discente Ricardo 

de Carvalho Falcão..----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 01/09/2005 e 10/09/2005/2005: Aprovadas por unanimidade-------

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

2. HOMOLOGAÇÕES: 2.1) Afastamento do País: O presidente do plenário apresentou os pedidos: a) 

Afastamento do país do Prof. Carlos Henrique Monken: Participação na Confência sobre informação 

quântica no Instituto Max Plancak, Dresden, Alemanha e visita ao Laboratório Kastler Brossel da Universidade 

Pierre e Marie Curie, Paris, França, no período de 24/09 a 16/10/2005; b) Férias em período letivo dos 

professores Ronald Dickman e Renato Las Casas. Os professores solicitaram férias para o período de 16/11 

a 30/12/2005. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos professores não serão prejudicados e 

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

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

2.2) Projeto da Secretaria de Convênios: O presidente da sessão apresentou o seguinte projeto 

para homologação: Prestação de Serviços: Projeto: Serviços de Análises Magnéticas: Sob 

coordenação do Prof. Klaus Krambrock.  Homologado por unanimidade.-------------------------------------

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

3. PAGAMENTO DO COMUT PELOS PESQUISADORES BOLSISTAS NÍVEL I DO CNPq: 

O Prof. João Antônio Plascak fez leitura da carta do Prof. Ronald Dickman, coordenador do curso de 

Pós-graduação,  solicitando implementar o pagamento do COMUT pelos pesquisadores bolsistas. Em 

seguida colocou o assunto em discussão. Terminadas as discussões a Câmara decidiu que não poderá 

deliberar sobre a obrigatoriedade deste pagamento pelos pesquisadores e sugeriu que os bolsistas nível 

I do CNPq contribuam voluntariamente para cobrir as despesas de sua própria utilização. Esta decisão 

obteve a concordância de todos os membros presentes.-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. PEDIDO DE FÉRIAS DO PROF. SUBSTITUTO ALEXANDRE MAGNO DE PAULA 

VIVEIROS: O presidente da sessão apresentou a solicitação do professor e em seguida colocou o 

assunto em discussão.  Após alguma discussão o pedido foi indeferido por unanimidade, por se tratar 

de período letivo. O Prof. João Antônio Plascak colocou em votação a seguinte proposta: Todos os 

profesores substitutos do departamento deverão solicitar férias dentro do período de férias escolares. 

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

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

5. SOLICITAÇÃO PARA ADIAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO DO PROF. TÚLIO JORGE 

DOS SANTOS: O prof. João Antônio Plascak apresentou o pedido do professor que solicita a 

alteração do seu período  de Licença Prêmio (6 meses) prevista para março de 2006, para ser gozada a 

partir de março de 2007. Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------

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

6. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DO PARECER DA CPPD 

RELATIVO AO INA/2004 DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA: O presidente do plenário 

apresentou o relatório elaborado pela comissão composta pelos professores:  Ricardo Wagner Nunes 

(presidente), Ariete Righi e Roberto Luiz Moreira. O Prof. Ricardo Wagner Nunes relatou que a 

principal divergência nos dados do parecer da CPPD sobre o Relatório INA/2004 do Departamento 

está diretamente relacionado a informações incompletas contidas no mesmo. Terminado o relato, o 

Prof. João Antônio Plascak colocou em votação o relatório da comissão. Após alguma discussão o 

plenário aprovou, por unanimidade, que a Chefia do Departamento elabore um parecer à CPPD, 

esclarecendo todos os pontos divergentes. A Câmara entende que, em linhas gerais, a avaliação do 

relatório é positiva  e a partir dos próximos relatórios  atentar para não encaminhar informações 

incompletas. Fica a cargo da chefia conferir e atualizar os dados registrados no sistema INA.-------------

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

Terminada esta discussão os professores Maurílio Nunes Vieira e Ricardo Schwartz Schor passaram a 

participar das discussões. Em seguida o Prof. Marcus Vinícius Baeta Moreira solicitou licença ao 

presidente para se retirar da sessão. Pedido aprovado pelo presidente.-----------------------------------------

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

7. PEDIDO DE VAGAS DOCENTES PARA O 2º. SEMESTRE DE 2005: O Prof. João Antônio 

Plascak apresentou o relatório da Comissão composta pelos professores: Agostinho Aurélio Garcia 

Campos, José Francisco de Sampaio e Pedro Licínio de Miranda. Em seguida solicitou ao Prof. Pedro 

Licínio M. Barbosa para resumir o conteúdo do relatório. Após esclarecimentos o presidente do 
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plenário colocou em discussão a proposta das vagas a serem solicitadas. Terminadas as discussões o 

plenário emitiu o seguinte parecer: “O estudo detalhado da Demanda de Vagas Docentes, levando em 

conta somente as atividades didáticas do DF, claramente indica uma necessidade de 14 vagas para o 

DF.  O Planejamento Estratégico, por outro lado, levando em conta somente as atividades de pesquisa 

do DF trabalhou com um número de 9 vagas para o período de 2005 a 2009, número este que o próprio 

relatório acena podendo ser maior. Sabendo que 14 vagas, de imediato, é impraticável, o DF solicita à 

CPPD 5 novas vagas nesse semestre. Esse tem sido o número médio de vagas de pedidos anteriores”. 

Após votação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 

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

Em seguida o Prof. João Antônio Plascak colocou em votação o relatório relativo a Demanda de Vagas 

Docente, e o Planejamento Estratégico (anexo). Aprovados por unanimidade.-------------------------------

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

8. PROJETO DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR DO COLEGIADO DO CURSO DE 

FÍSICA E ANUÊNCIA: O presidente da sessão consultou o plenário sobre a possibilidade de se 

convidar o Prof. José Guilherme M.A. Moreira para prestar esclarecimentos sobre a proposta. Todos os 

representantes concordaram com a sugestão do presidente. O Prof. José Guilherme M.A. Moreira fez 

um relato do contexto geral do projeto e das alterações sugeridas pelo MEC para os cursos de 

licenciatura. Após alguma discussão o Prof. João Antônio Plascak encaminhou as seguintes propostas 

para votação:  a) Proposta de mudança curricular do Curso de Graduação em Física; b) Em referência a 

disciplina do Departamento de Ciência da Computação “Programação de Computadores” ou 

“Introdução à Informática”, analisar a conveniência desta disciplina ser oferecida como optativa; c) 

Manutenção de no mínimo de (02) duas disciplinas optativas, por semestre, no noturno, de forma a 

atender os 40 alunos do curso. Após votação todas as propostas foram aprovadas por unanimidade.-----

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

Em relação a contratação de professores específicos para ministrar as disciplinas de Instrumentação e 

Prática de Ensino de Física a Câmara se posiciona em contrário. A Câmara também não quer que essas 

disciplinas sejam transferidas para outras unidades da Universidade e solicita ao Prof. José Guilherme 

M.A. Moreira sugestões para a sua manutenção no Departamento de Física.---------------------------------

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

9. ANUÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS: O presidente do plenário fez leitura do OF.COL.CB.62/2005, que solicita a extinção 

das disciplinas Fundamentos de Física (FIS612) e Física Básica (FIS029) e propõe o oferecimento de 
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uma disciplina Física Experimental para integrantes 2006/1(diurno e noturno).  Após alguma discussão  

esta proposta foi indeferida por unanimidade, considerando que as disciplinas são importantes para a 

formação dos futuros profissionais.  O Prof. Bernardo Ruegger A. Neves sugeriu a proposta de 

implementação do programa, já aprovado para o curso de Farmácia.  Prof. João Antônio Plascak 

colocou em votação a proposta do Prof. Bernarndo Ruegger A. Neves de oferecer um novo programa, 

com redução da carga horária de 90 para 60 horas, para os cursos ministrados tanto para o bacharelado 

como para licenciatura. Após os alunos cursarem a disciplina da Matemática. Proposta foi aprovada 

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

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

10. CONTRATO DE PESQUISADOR VOLUNTÁRIO ALLBENS ATMAN PICARDI FARIA. 

O presidente da sessão colocou em discussão a proposta de trabalho do professor que após votação foi 

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

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

11. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: O presidente do 

plenário colocou em votação a indicação dos seguintes nomes para comporem a Comissão de 

Planejamento Técnico-Administrativo para o período de 2005-2009: Prof. Luiz Alberto Cury 

(presidente) Maurílio Nunes Vieira e os servidores técnico-administrativos Clóvis de Oliveira Mello 

Júnior e Idalina Agostinha Barbosa Pfannes. Aprovado por unanimidade.------------------------------------

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

12. AFASTAMENTO DO PAÍS DO PROF. JOÃO ANTÔNIO PLASCAK: O presidente da sessão 

solicitou à Câmara Departamental endosso para seu afastamento do país no período de 18/12/2005 a 

10/02/2006. Após discussão foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------

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

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 setembro 

de  2005.  


