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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14:00hs do dia 31

de maio de 2000 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme CONVOCAÇÃO no. 08 de 26 de

maio de 2000, com a presença dos seguintes membros: Professores Bismarck Vaz da Costa (Presidente),

Vagner Eustáquio de Carvalho, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Hans Dieter Pfannes, Flávio Orlando Plentz

Filho, Nivaldo Lúcio Speziali, Paulo Sérgio Soares Guimarães, e a servidora técnico-administrativa Maria

Cristina Lacerda de Lacerda.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. COMUNICAÇÕES –  A) Levantamento prévio dos encargos didáticos para o 2o semestre/2000 – O

Prof. Bismarck comunicou à Câmara que para o 2o semestre do corrente ano a Câmara implementará as regras

já definidas em anos anteriores. Esclareceu que há um deficit de professores e as turmas terão uma média de

60 alunos. A previsão inicial dos encargos didáticos docentes é de 8 créditos por professor assim distribuidos:

69 professores excluindo as disciplinas optativas; 71 incluindo as optativas e 03 professores substitutos; B)

Nova constituição da Câmara Departamental – A Congregação do ICEx aprovou em sua reunião de

31/05/2000 a constituição da Câmara do Departamento de Física conforme aprovada em reunião de

16/03/2000: a Câmara presidida pelo chefe do departamento, passaria a ter a seguinte constituição: sub-chefe;

08 (oito) representantes dos docentes sendo 4 (quatro) titulares, eleitos por seus pares e 4 (quatro)

representantes de outras categorias, eleitos por todo o corpo docente, exceto os titulares;  representantes do

corpo técnico-administrativo em exercício no Departamento e integrantes do corpo discente conforme

legislação em vigor; C) Seminários da Pós-Graduação em Física – O Prof. Bismarck comunicou à Câmara

que a chefia está com um projeto de implementar junto ao curso de pós-graduação a concessão de um prêmio

para o melhor seminário de pós-graduandos em Física. Este prêmio seria uma atividade do Departamento e

não atividade do curso de pós-graduação, portanto, os alunos seriam livres para se inscreverem.-----------------

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

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

2. APROVAÇÃO DAS ATAS DOS DIAS 25/04/00 E 18/05/00. A) A ata do dia 25/04 foi aprovada com 7

votos a favor e uma abstenção; B) A ata do dia 18/05 foi aprovada por unanimidade.-------------------------------

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

3. MANDATOS VENCIDOS (COMISSÕES DO DEPARTAMENTO E OUTROS ÓRGÃOS) – 1) –

Museu de História Natural da UFMG  – O Diretor do ICEx solicitou à Câmara do Depto de Física a

indicação de um representante com respectivo suplente junto ao Conselho Diretor do Museu de História

Natural da UFMG. Foi proposta a indicação das Professoras Maria Sylvia Silva Dantas e Regina Pinto de

Carvalho como titular e suplente respectivamente para um mandato de 02 anos a partir da presente data. A

indicação deverá ser referendada pela Congregação do ICEx em reunião posterior; 2) Comissão de Espaço
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Físico – Os Professores Leonardo Fonseca e Paulo Roberto Silva foram indicados como membros da referida

comissão para um mandato de 02 anos a partir da presente data. O presidente será escolhido posteriormente

pela própria comissão; 3) Comissão Permanente de Segurança no Trabalho – O Prof. Marcus Vinícius

Baêta Moreira foi indicado como presidente e os servidores técnico-administrativos Gilberto dos Santos,

Alexandre Melo Moreira e Clóvis de Oliveira Melo Júnior foram reconduzidos como membros da referida

comissão para um mandato de 02 anos a partir da presente data; 4) Coordenação da Biblioteca de Pós-

Graduação – O Prof. Ricardo Wagner Nunes foi indicado como coordenador da biblioteca para um mandato

de 02 anos a partir da presente data. Após discussão, a Câmara extinguiu a função de sub-coordenador da

biblioteca; 5) Comissão de Correção das Provas de Reopção, Transferência e Obtenção de Novo Título –

O Prof. Fernando Augusto Batista foi indicado como presidente da referida comissão para um mandato de 02

anos a partir da presente data; 6) CENEX/Física – Os Professores Maurílio Nunes Vieira, Flávio Orlando

Plentz Filho, Marcus Vinícius Baêta Moreira, Ulisses Azevedo Leitão e os servidores Técnico-

Administrativos Alexandre Melo Moreira e Clóvis de Oliveira Melo Júnior foram reconduzidos como

coordenador, sub-coordenador e membros respectivamente do Conselho do CENEX/FÍSICA para cumprir um

mandato de 02 anos a partir da presente data;7) Núcleo de Apoio à Pesquisa do Depto de Física –

NAPq/Física – Após discussão, a Câmara considerou que o coordenador do NAPq deveria ser um professor

ligado à administração do Departamento. Foi proposto a indicação do sub-chefe do Departamento como

coordenador do NAPq durante a vigência de seu mandato; 8) Comissão Executiva do Colegiado de

Coordenação do Ciclo Básico – O Prof. Paulo Roberto Silva foi reconduzido como titular e o Prof. Bernardo

Ruegger de Almeida Neves foi indicado como suplente da referida comissão para um mandato de dois anos a

partir da presente data; 9) Comissão de Revalidação de Diplomas do Curso de Graduação em Física – A

Câmara reconduziu o Prof. João Antônio Plascak como presidente e os professores Roberto Luiz Moreira e

Bismarck Vaz da Costa como membros da referida comissão para um mandato de dois anos a partir da

presente data. Foi proposta a aprovação em bloco de todas as indicações e reconduções. Colocadas em

votação, foram aprovadas por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------10) Comissão de Política do Departamento de

Física para Pessoal sem Vínculo – Esta comissão, indicada pela Câmara em reunião de 20/02/98, tinha como

objetivo regulamentar políticas sobre a permanência de professores aposentados que continuavam com

atividades de ensino e/ou pesquisa no Departamento. Após discussão, a Câmara propôs a extinção da referida

comissão tendo em vista a contratação de professores aposentados pela UFMG ter sido regulamentada pela

Resolução no 1/2000 de 27 de abril de 2000 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Colocada em

votação a proposta de extinção da comissão foi aprovada por unanimidade; 11) Comissão de Apoio à

Infraestrutura do Departamento de Física – A referida comissão designada pela Câmara Departamental em

reunião de 28/11/97 era
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composta pelo Chefe do Departamento, coordenador do Colegiado da Pós-Graduação, coordenador geral do

Projeto FINEP e a secretária do Departamento. A comissão tinha como objetivo estudar as possíveis fontes

para buscar recursos para investimentos na administração do Departamento. Após discussão, foi proposta a

extinção da referida comissão. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade; -----------------

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

4. REDUÇÃO DA TAXA DE REPASSE DO CENTRO DE INOVAÇÃO MULTIDISCIPLINAR - CIM

PARA O DEPTO DE FÍSICA – Foi apresentada à Câmara, carta do Prof. Eduardo de Campos Valadares,

coordenador do Centro de Inovação Multidisciplinar-CIM na qual solicita à Câmara uma redução de 8% para

5% do valor líquido da taxa de repasse para o Departamento relativa aos cursos de extensão na área de

empreendorismo oferecidos pelo CIM. O Prof. Eduardo argumenta que o CIM tem uma dívida com a

FUNDEP da ordem de R$ 8.000,00, usada para a implantação do CIM e pagamento de pessoal. Após

discussão, foi proposta a redução 8% para 5% do valor líquido num período de 12 meses a partir da presente

data até que a dívida junto à FUNDEP seja paga. O CENEX-FÍSICA deverá cobrar do CIM no final do prazo

estipulado o pagamento da dívida. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.-------------

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

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

5. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS INDIVIDUAIS DE ATIVIDADES

DOCENTES – A atual comissão com mandato a vencer em 12/11/2000  é presidida pelo chefe do

Departamento e tem como membros os Professores Alfredo Gontijo de Oliveira, Jafferson Kamphorst Leal da

Silva, Oscar Nassif de Mesquita e José Francisco de Sampaio. O Prof. Bismarck sugeriu à Câmara a

destituição dos membros da atual comissão e indicação de novos membros para avaliação dos relatórios

individuais docentes a partir de 2000. Após discusão, a Câmara propôs a destituição dos membros da atual

comissão e a indicação do chefe do Departamento como presidente e os Professores Emmanuel Araújo

Pereira, Gabriel Armando Pellegatti Franco, Elmo Salomão Alves e Marcos Assunção Pimenta como

membros da referida comissão para cumprir um mandato de 02 anos a partir da presente data. Colocada em

votação, a proposta foi aprovada com 07 votos a favor e 01 abstenção.------------------------------------------------

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

6.  COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA – O

Prof. Bismarck expôs à Câmara a necessidade da indicação de uma comissão para elaborar o planejamento

estratégico do Departamento de Física para o período de 2001 a 2005. Entre outras atribuições a comissão

teria como objetivos, fazer o levantamento de futuras vagas para concurso de docentes; estudar o investimento

de recursos financeiros no Departamento; Propor novas linhas de pesquisa, etc. Após discussão, foi proposta a

indicação dos Professores Hans-Dieter Pfannes, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Oscar Nassif de Mesquita,

José Francisco de Sampaio e do Chefe do Departamento
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para compor a referida comissão. A comissão deverá elaborar o planejamento para o período de 2001 a 2005.

Colocada em votação a proposta foi aprovada com 07 votos a favor e 01 abstenção.--------------------------------

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

7. ESTÁGIO DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO – O Prof. Bismarck apresentou à Câmara o Ofício/DF-

PG/056/00 do Prof. Jafferson Kamphorst Leal da Silva, coordenador do Colegiado do Curso de Pós-

Graduação em Física no qual encaminha as Resoluções 01/2000 e 04/2000 aprovadas em reuniões do referido

Colegiado. As resoluções regulamentam a Monitoria de Pós-Graduação nos cursos de Mestrado e Doutorado

em Física da UFMG e cria as Tarefas Especiais: Estágio Docente I, II e III. No ofício supracitado, o Prof.

Jafferson informa também que existem 09 alunos bolsistas do curso de Mestrado que poderão realizar o

Estágio Docente I no 2o semestre de 2000 e 02 alunos bolsistas do curso de Doutorado que poderão realizar o

Estágio Docente II no 1o semestre de 2001.  Após discussão, o Prof. Bismarck  sugeriu solicitar aos

Professores Jafferson K.L. da Silva e Nivaldo L. Speziali, coordenador e membro do Colegiado de Pós-

Graduação respectivamente uma minuta da resolução para conhecimento prévio dos membros da Câmara. O

assunto foi retirado de pauta para reapresentação em reunião posterior.-----------------------------------------------

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

8. HOMOLOGAÇÃO – AFASTAMENTO DO PAÍS DO PROF. NIVALDO LÚCIO SPEZIALI – O

Prof. Nivaldo solicita afastamento do país no período de 03 a 19/07/00 para participar do Congresso

APERIODIC 2000, nas Universidades de Lausanne e Nijmegen, Suíça e Holanda respectivamente. O

afastamento foi aprovado Ad-referendum da Câmara em 22/05/00. Foi proposta a homologação. Colocado em

votação, o afastamento foi homologado com 6 votos a favor e 02 abstençoes.----------------------------------------

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

Nada mais havendo a constar, o Prof. Bismarck encerrou a sessão, da qual foi lavrada a presente ata por mim

Maria Helena da Silva e Silva, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 31 de maio

de 2000.


