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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada 
às 14:00h do dia 30 de março de 2006 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme 
CONVOCAÇÃO No. 003 de 24 de março de 2006, com a presença dos seguintes membros: 
professores João Antônio Plascak (presidente), Luiz Alberto Cury (Sub-chefe), Antônio Sérgio 
Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Abá Israel Cohen Persiano, Ado 
Jório de Vasconcelos, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Pedro Licínio de Miranda Barbosa, o 
servidor Técnico-Administrativo Gilberto dos Santos e o discente Bráulio Soares Archanjo.--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 21/02/2006 e 09/03/2006: Aprovadas por unanimidade.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. HOMOLOGAÇÕES: 2.1. Afastamentos do País: O presidente do plenário apresentou os seguintes 
pedidos: a) Prof. Paulo Sérgio Soares Guimarães: participar da Conferência Austrália Brasil Bio 
Nano Tecnologia (ABBINTech), em Brisbane, Queensland, e visita ao Centro de Nano Biotecnologia 
da Universidade de Queensland, no período de 24/03 a 31/03/2006. 2.2. Aprovação de Afastamentos: 
Prof.  Hélio Chacham para apresentar seminário e participar de intercâmbrio científico, na Universiade 
da Califórnia, USA, no período de 05/04 a 11/04/2006 e Valeri Kokshenev para participar em 
Workshop e visita técnica na Universidade de Michigan, em Ann Arbor e Des Moines, USA, no 
período de 05/05 a 18/05/2006. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos professores não 
serão prejudicados e colocados em votação os pedidos foram aprovados por unanimidade.----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
3. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMISSÕES: a) Representante no Comitê Assessor da 
Câmara de Pesquisa: Foi indicado o Prof. Sebastião José Nascimento de Pádua para compor lista 
tríplice dos candidatos. Aprovado por unanimidade.----------------------------- ------------------------b) 
Coordenador dos Seminários Gerais: Foi indicado o Prof. Carlos Henrique Monken.--------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Representante do Departamento de Física junto na COPEVE: Foi indicado o Prof. Fernando 
Augsuto Batista. Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. RELATÓRIO DA PROFA. MARIA CAROLINA NEMES REFERENTE ESTUDANTES EM 
ESTÁGIO DOCENTE (anexo): O Prof. João Antônio Plascak fez leitura do documento entregue e 
em seguida o disponibilizou para análise e discussão. Terminadas as discussões foram colocadas em 
votação as seguintes decisões: a) “A Câmara Departamental após  análise do relatório  e  da proposta 
apresentada aceita o relatório que demonstrou ser uma experiência positiva e poderá servir de 
embasamento para alteração dos estágios de Pós-graduação, podendo ser aberta sugestões para outros 
cursos”. A modalidade em disciplinas teóricas poderá se repetir e deverá ser direcionada somente para 
o Estágio Docente II, b) O Estágio Docente I deverá ser mantido nas turmas experimentais.  Aprovado 
por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
5. APROVAÇÃO DE PEDIDOS DE PROGRAMA SABÁTICO: a) Prof. Marcos Donizeti 
Rodrigues Sampaio: O professor apresentou pedido para realização de pós-doutorado na 
Universidade Paris XI (Sud) – Orsay, no período de 01/08/2006 a 01/08/2007. O presidente do plenário 
disponibilizou a documentação do professor para análise. Após análise do plano de trabalho e do 
projeto de pesquisa do professor e verificado que está de acordo com as normas vigentes foi aprovado 



  
 
 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 

 

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Prof. José Rachid Mohallem: O professor solicitou autorização para realizar Programa Sabático na 
modalidade de Pós-doutorado  pelo período 01 ano. Após análise e alguma discussão os membros da 
Câmara Departamental verificaram que o pedido não está conforme Resolução 10/96 do Conselho 
Universitário. Terminadas as discussões o presidente da sessão colocou em votação as seguintes 
propostas para liberação do professor: b.1. Licença Prêmio Assiduidade: de agosto a outubro de 2006 
e b.2. Afastamento para realização de Programa Sabático: na Modalidade Geral por um período de 
06 meses a partir de janeiro de 2007. Após votação a liberação foi aprovada por unanimidade. Fica a 
cargo do professor operacionalizar o pedido  adequando-o de acordo com as legislações vigentes na 
UFMG.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em seguida o presidente da sessão colocou em votação a seguinte proposta: “A Câmara Departamental 
não aprovará pedido para realização de Programa Sabático na modalidade Pós-doutorado àqueles 
professores detentores do título de doutorado a mais de 14 (quatorze) anos. A liberação para realização 
de Programa Sabático será concedida somente na Modalidade Geral (6 meses) conforme estabelecido 
na Resolução 10/96 do Conselho Universitário.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------  
6. APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO LMA (Laboratório de Microanálise): O 
presidente da sessão apresentou o regimento elaborado e assinado pelos representantes dos quatro 
departamentos envolvidos, conforme determinação da Câmara Departamental em reunião anterior. 
Após alguma discussão foi indicado o nome do Prof. José Francisco de Sampaio para dar parecer. 
Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. RELATÓRIO  SOBRE O CURSO A DISTÂNCIA DE LICENCIATURA EM QUÍMICA:  O 
Prof. João Antônio Plascak apresentou para análise e discussão o relatório (anexo) elaborado pelos 
professores Karla Balzuweit e Wagner José Corradi Barbosa. Terminadas as discussões o presidente da 
sessão encaminhou e colocou em votação a seguinte decisão: a) “O DF acredita que tal 
empreendimento é de fundamental importância para o futuro de nossa educação. Entretanto, espera que 
o Colegiado de Química implante as sugestões nele contidas como um aperfeiçoamento da proposta”. 
A decisão final sobre a anuência para o referido curso a distância depende, portanto, da resposta do 
Colegiado de Química às ponderações contidas no relatório. Aprovada por unanimidade.-----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOCENTES (INA/2005): 
DEPARTAMENTAL E INDIVIDUAIS: O Prof. João Antônio Plascak informou que deveria ser 
feita a apreciação do relatório  departamental relativo ao ano 2005 e que acompanha os dados do INA 
enviados à CPPD. Em seguida fez leitura da Avaliação Global do Departamento no período e do Plano 
de Trabalho para 2006. Informou que a Comissão analisou os relatórios individuais de 2005 e emitiu 
seu parecer a ser apreciado pela Câmara Departamental. Em seguida fez a leitura do relatório e 
apresentou um balanço geral da avaliação feita pela comissão e baseado nos critérios anteriormente 
definidos pela câmara. Prestou alguns esclarecimentos sobre o relatório e colocou o assunto em 
discussão. Encerradas as discussões colocou-se em votação o Relatório Departamental INA/2005 e a 
avaliação da Comissão de Análise dos Relatórios Individuais que foram aprovados por unanimidade.---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. OUTROS ASSUNTOS: A) PROJETO DE PROGRAMA PARA REDUÇÃO DE ENCARGOS 
DIDÁTICOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA: (Anexo) O presidente do plenário relatou sobre 
a proposta de redução dos encargos didáticos das turmas experimentais do DF. Informou que o projeto 
está em fase final de elaboração e será submetido às Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação 
solicitando bolsas de monitoria. Terminadas as exposições o Prof. João Antônio Plascak consultou ao 
plenário  sobre a possibilidade de encaminhar o projeto final sem necessidade de apreciação em outra 
reunião. Após alguma discussão o encaminhamento do projeto final foi aprovado por unanimidade, 
sem necessidade de ser apresentado novamente.-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------ 
B) COMISSÃO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS: O Prof. João Antônio Plascak colocou em discussão a indicação de nomes para a 
comissão. Após alguma discussão foram indicados os professores  Luiz Paulo Ribeiro Vaz, Leonardo 
Fonseca e Domingos Sávio de Lima Soares, respectivamente, para Aplicação de Avaliação de 
Aproveitamento de Estudos nas seguintes disciplinas: Fundamentos de Mecânica e Introdução à Física 
Experimental para o aluno Paulo Araújo Rios, no. 2006022975 e Mecânica Fundamental para a aluna 
Carolina da Costa Rios, no. 2005400984. Aprovado por unanimidade.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
C) PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA OFICINA MECÂNICA: O 
presidente da sessão apresentou proposta, anexa,  elaborada pelos coordenadores do Setor professores 
Rogério Magalhães Paniago e Rodrigo Gribel Lacerda. Após análise e colocada em votação foi 
aprovada por unanimidade. A proposta será encaminhada a Diretoria do ICEx para tomada de 
providências.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D) COMISSÃO PARA ANÁLISE DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS PROFESSORES 
ARIETE RIGHI E EDMAR AVELAR SOARES: O Prof. João Antônio Plascak informou que os 
professores indicados anteriormente não poderão participar das comissões e colocou em discussão a 
escolha de novos nomes. Após alguma discussão colocou em votação as seguintes propostas: a) tornar 
sem efeito as portarias nos. 010 e 012 que indicou os membros para comporem a comissão para 
Análise do Estágio Probatório Final dos professores e b)  Inverter as indicações anteriores e indicar os 
professores Carlos Henrique Monkem (Presidente), Roberto Luiz Moreira e, a convite, o Prof. Túlio 
Mantencio do Departamento de Química, para comporem a Comissão para Análise do Estágio 
Probatório  Final do Prof. Edmar Avellar Soares e os professores José Francisco de Sampaio 
(Presidente), Ricardo Wagner Nunes  e, a convite, o Prof.  Humberto Osório Stumpf do Departamento 
de Química, para comporem a Comissão para Análise do Estágio Probatório Final do Prof. Ariete 
Righi. Após votação foram aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Prof. João Antônio Plascak declarou 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,  30 de março de 2006.  


