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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 14:00h do dia trinta e um de outubro de 2002 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx,
conforme CONVOCAÇÃO 014 de 29 de outubro de 2002, com a presença dos seguintes membros:
Professores José Francisco de Sampaio (Presidente), Alfredo Gontijo de Oliveira, Oscar Nassif de
Mesquita, Ricardo Schwartz Schor, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Elmo Salomão Alves, Karla
Balzuweit, Marcus Vinícius Baeta Moreira, o funcionário técnico-administrativo Gilberto dos Santos e
o discente Thiago Gomes de Mattos. -------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: B) ACERVO BIBLIOGRÁFICO: O Prof. Sampaio apresentou lista dos
livros adquiridos pelo Colegiado de Graduação, através de projeto do Prof. José Rachid Mohallem,
com recursos da PROGRAD, referente ao Programa Livro-Texto/2001 e informou que os livros foram
repassados à biblioteca.-----------------------------------------------------------------------------------------------2. HOMOLOGAÇÕES: PEDIDO DE VAGAS À CPPD: O Prof. Sampaio informou que
encaminhou ad-referendum da Câmara o pedido de vagas referente ao 2o. semestre/2002, relatou que
no pleito do 1o. semestre foram solicitadas 06 vagas, mas ainda não se tem resposta da CPPD ao
pedido e que neste semestre solicitou 01 vaga a mais, em virtude da demissão do Prof. Ulisses
Azevedo Leitão que não foi considerada no pedido anterior. Colocado em votação o pedido foi
homologado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------3. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS 2o. SEMESTRE DE 2002: O Prof. Sampaio
comunicou que não conseguiu trazer a distribuição para a aprovação da Câmara, antes do início do
semestre letivo, mas esclareceu que foi divulgada com antecedência a proposta elaborada pelos
professores Marcos Assunção Pimenta e Maria Elizabeth de Gouvêa baseada nas solicitações
individuais de disciplinas. O professor informou que alguns professores tiveram seus encargos
didáticos reduzidos em virtude de sua dedicação à outras atividades que exigem uma maior ocupação
do tempo. Relatou que conta com uma bolsista PRODOC Sylvia Helena Paixão Alencar que está sem
encargos didáticos e que pretende se o plenário considerar necessário, dividir a turma da disciplina
Mecânica I, com 70 alunos, que está a cargo do Prof. José Rachid Mohallem, e atribuir uma metade à
Dra. Sylvia. O presidente colocou a proposta em discussão. Após alguma discussão foi proposto que a
turma do professor Rachid fosse divida, devendo a chefia procurar algum professor mais experiente
para alocar em Mecânica I, juntamente com o Prof. Rachid. Colocadas em votação esta proposta e a
distribuição dos encargos didáticos para o 2o. Semestre/2002 foram aprovadas por unanimidade. -----4. OUTROS ASSUNTOS: A) CHAVE DA BIBLIOTECA: O Prof. Sampaio fez leitura da carta da
servidora Cristina Lacerda, bibliotecária, que sugere a liberação da chave da biblioteca somente para os
professores que não estejam em débito com a biblioteca. O professor relatou que o projeto para
mudança da biblioteca para um novo espaço (no 3o. Andar) já está em fase de orçamento e poder-se-ia
aguardar a mudança da mesma para posteriormente retirar dos professores o privilégio de se ter cópia
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da chave. Após alguma discussão colocou-se em votação a proposta de retirar desde já o privilégio de
se ter cópia da chave da biblioteca e que em casos de emergência uma cópia poderá ser obtida na
secretaria do departamento. Após a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------B) RELATÓRIO DE PROGRAMA SABÁTICO DA PROFA. MARIA CAROLINA NEMES: O
Prof. Sampaio apresentou o relatório da professora e solicitou ao Prof. Ricardo Schor para fazer o
relato do mesmo. A professora solicitou afastamento para realização de pós-doutoramento no período
de 02/04/2001 a 02/04/2002 na Escola Latino Americana de Física (México), Universidade de
Heidelberg e na Universidade de Coimbra. Após análise e discussão o relatório foi aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C) FUNDO DOS FUNDOS (CT-Infra): O Prof. Sampaio fez um relato sobre alguns projetos
informando que 1) a compra do chiller para o sistema de água pressurizada está em processo de
licitação; 2) o projeto deste sistema, como um todo, já foi comprado e se encontra em fase de
elaboração, 3) o projeto de expansão do prédio já está pronto, em sua parte arquitetônica, enquanto que
o projeto da parte elétrica está sendo comprado. Isto inclui as mudanças do novo espaço para a
Biblioteca do Departamento. ----------------------------------------------------------------------------------------O Prof. José Francisco de Sampaio 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
Souza Cruz, que vai assinada por todos os membros presentes. Belo Horizonte, 31 de outubro de
2002.

