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

14:30hs do dia 07 de abril de 2009, na sala 4114 do Departamento de Física, Instituto de 

Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 005 de 04 de abril de 2009 com a presença 

dos seguintes membros: Professores Agostinho Aurélio Garcia Campos (Presidente), José 

Marcos Andrade Figueiredo (Sub-chefe do Departamento), Hélio Chacham, Marcos Assunção 

Pimenta, Ricardo Schwartz Schor, Ana Maria de Paula, Bernardo Ruegger Almeida Neves, 

Nivaldo Lúcio Speziali, Wagner Nunes Rodrigues, o servidor técnico-administrativo Érick de 

Souza Ávila e o discente Manassés Ferreira Neto.-------------------------------------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 19/03/2009: Aprovada por unanimidade.-------------

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

2. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DA ATUAL CHEFIA: o 

presidente comentou o texto anexo,  que solicitou fosse incluído na ata da reunião. O texto tem 

por objetivo relatar aos membros da Câmara, nesta troca de chefia, alguns pontos relevantes 

que podem ter impactos significativos no departamento nos próximos anos. Em seu 

comentário o presidente chamou atenção para o cuidado que se deve ter no acompanhamento 

dos programas de expansão do ensino que estão em andamento, que são o REUNI e o curso 

à distância de Licenciatura em Física. Outro ponto que o presidente destacou está relacionado 

à necessidade de um planejamento mais amplo do Departamento, que aborde não apenas a 

contratação docente, mas as várias linhas presentes e futuras de nossa atuação. Finalmente o 

presidente chamou a atenção sobre a contínua redução de nosso quadro de funcionários 

técnicos-administrativos cuja abordagem adequada se insere no planejamento geral 

mencionado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Encerrado o relato, o presidente agradeceu aos membros pela colaboração  durante o período 

de sua gestão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O professor Marcos Assunção Pimenta teceu vários elogios à chefia do Prof. Agostinho Aurélio 

Garcia Campos pelo seu empenho e pela excelente administração  do  Departamento de 

Física.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3. HOMOLOGAÇÃO: Relatórios individuais – INA/2008 dos professores em exercício no 

COLTEC. O presidente da sessão apresentou os relatórios dos professores Arnaldo de Moura 

Vaz da Silva, Oto Néri Borges e Sérgio Luiz Talim, já aprovados pelo Colégio Técnico em 

reunião de 06/02/2009.  Após análise foram homologados por unanimidade.--------------------------

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

4. ANÁLISE DOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS 

PROFESSORES MARCELO PALEOLOGO E. FRANÇA SANTOS, MARCOS DONIZETI 

RODRIGUES SAMPAIO E SILVIA HELENA PAIXÃO ALENCAR:  o presidente da sessão 
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apresentou os processos para renovação de DE dos professores para aprovação. O plenário 

analisou os relatórios referentes aos 02 últimos anos e os planos de trabalho para o próximo 

biênio, manifestando-se favorável a manutenção do regime de trabalho dos docentes. 

Encerradas as discussões o assunto foi colocado em votação sendo aprovado por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

PROBATÓRIO PARCIAL DO PROF. ANDRÉ SANTAROSA FERLAUTO: o presidente 

apresentou o relatório elaborado pela comissão composta pelos professores Elmo Salomão 

Alves, José Marcos Andrade Figueiredo e Klaus Krambrock. Após análise e votação foi 

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

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

6. ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE NOVO GRUPO DE PESQUISA: 

“Espectroscopia e Imagem Espectroscópica de nanomateririas” do Prof. Ado Jório de 

Vasconcelos: a criação do grupo foi aprovada por unamimidade sendo recomendado que 

esse tipo de solicitação, por seu caráter burocrático, fosse aprovada ad referendum, sem 

necessidade de  discussão da Câmara Departamental.------------------------------------------------------

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

7. SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA SABÁTICO (PÓS-DOUTORADO): 

Prof. Bernardo Ruegger Almeida Neves:  antes de iniciar a discussão o professor 

Bernardo Ruegger Almeida Neves retirou-se, temporariamente, da sessão por se tratar de 

assunto de seu próprio interesse. Em seguida o presidente  apresentou o pedido do professor 

para realização de pós-doutoramento no Departamento de Química da Universidade de 

Indiana, Estados Unidos, no período de 01/08/2009 a 31/07/2010. O presidente do plenário 

disponibilizou a documentação do professor para análise. Após análise do plano de trabalho e 

do projeto de pesquisa   e verificado que está de acordo com as normas vigentes foi aprovado 

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

Terminada a discussão e votação o professor Bernardo Ruegger Almeida Neves  retornou ao 

plenário ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

8. SOLICITAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSOR TITULAR: o presidente informou  que a 

CPPD está recebendo dos departamentos, até 30/04/2009, pedidos de vagas para professor 

titular. Em seguida apresentou proposta de solicitar seis vagas. Após discussão foi aprovado  

por unanimidade o pedido de 6 vagas. A Câmara aprovou ainda que a justificativa da 

solicitação fosse acompanhada da lista dos professores bolsistas do CNPq que se 

enquadrassem na exigência de tempo de doutorado (8 anos) e de atividade no magistério 

superior   (8 anos) de acordo com as normas da UFMG.-----------------------------------------------------   
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9. ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE APOIO À INDICAÇÃO DO PROFESSOR DAVID LANDAU 

AO TÍTULO DE “DOUTOR HONORIS CAUSA” DA UFMG: foi apresentado o pedido dos 

professores Antônio Sérgio Teixeira Pires, Bismarck Vaz da Costa  e João Antônio Plascak  de 

apoio da Câmara à indicação do professor David Landau ao título de Doutor Honoris Causa da 

UFMG. Após alguma discussão os representantes apoiaram a indicação. -----------------------------

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

10. ANÁLISE DO “CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉNICO-CIENTÍFICA E DE 

COMPARTILHAMENTO DE USO DE LABORATÓRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG E O CENTRO DE INOVAÇÕES 

CSEM BRASIL”. Coordenadores: professores Wagner Nunes Rodrigues e Flávio Orlando 

Plentz Filho: o presidente da sessão esclareceu que a motivação para essa discussão  está 

relacionada ao questionamento, nos órgãos superiores da Universidade, do termo 

“compartilhamento de laboratório de pesquisa” contido na minuta do convênio relativo ao 

projeto já aprovado nesta Câmara. Em seguida o presidente solicitou ao professor Wagner 

Nunes Rodrigues que prestasse esclarecimentos. O professor informou que o projeto consiste 

no compartilhamento  de laboratório de pesquisa do departamento (conforme previsto na Lei 

de Inovação) juntamente com o pessoal do CSEM/Brasil e que não haverá nenhum prejuízo às 

atividades de pesquisa normais. Após discussão os membros da Câmara Departamental 

solicitaram aos coordenadores  que seja especificado no convênio as normas e as prioridades 

de uso do laboratório pelas partes envolvidas. O professor prestou ainda esclarecimentos 

sobre o andamento das negociações internas relativas ao espaço físico necessário para a 

implantação do laboratório. A Câmara aguarda dos coordenadores do projeto a proposta final 

sobre o espaço físico pleiteado.--------------------------------------------------------------------------------------

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

Terminadas as discussões o professor José Marcos Andrade Figueiredo,  fez vários elogios à 

gestão do Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos que primou principalmente pelo bom senso, 

respeito com as pessoas e pelo padrão democrático impressionante.-----------------------------------

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

O Prof. Agostinho Aurélio Garcia Campos 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 de Souza Cruz que vai assinada por  todos os membros 

presentes. Belo Horizonte, 07 de abril de 2009.  

 

  




