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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 14h do dia 01 de junho de 2012, na sala 4114 do Departamento de Física, 
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 008 de 29 de maio de 
2012, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente), 
Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Antônio Sérgio Teixeira Pires, Hélio 
Chacham, Ronald Dickman, Luiz Alberto Cury, Silvia Helena Paixão Alencar, Luiz 
Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, Wagner Nunes Rodrigues, o servidor técnico-
administrativo Júlio César de Souza e o discente Tiago Campolina Barbosa.------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. APROVAÇÃO DA ATA DE 12/04/2012:  aprovada por unanimidade.------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTOS DO PAÍS: a) Prof.  Edmar Avellar Soares: 
participar da "16th International Conference on Solids Films e Surfaces", em Gênova, 
Itália, no período de 29/06/2012 a 10/07/2012,  b) Prof.  Hélio Chacham: participar da 
"Thirteenth International Conference on the Science and Applications of Nanotubes", em 
Brisbane, Austrália, no período de 22/06/2012 a 05/07/2012, c) Prof.  Juan Carlos 
González Pérez: realizar visita científica na Universidade de Havana, em Havana, Cuba, 
no período de 26/06/2012 a 14/07/2012, d) Prof. Luiz Alberto Cury: participar do 
"Symposium IUPAC on Photochemistry", em Coimbra, Portugal, e realizar visita científica 
à Universidade de Durham, Inglaterra, no período de 13/07/2012 a 31/07/2012,  e) Prof. 
Marcos Assunção Pimenta: participar da "International Conference on Raman 
Spectroscopy", em Bangalore, India, e realizar visita científica à Universidade de Durham, 
Inglaterra, no período de 05/08/2012 a 19/08/2012 e f) Prof. Roberto Magalhães 
Paniago: participar da "International Conference on Solid Films Surfaces", em Gênova, 
Itália, no período de 29/06/201'2 a 06/07/2012. Após verificar que os encargos didáticos 
atribuídos aos professores não serão prejudicados os pedidos foram homologados por 
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: a presidente 
disponibilizou o relatório para análise do plenário e informou que, conforme solicitado em 
reunião de 16 de maio de 2012, foram analisados os aspectos referentes ao  
aproveitamento de candidatos dos concursos com editais vigentes e a recomendação da 
nova seguência das áreas para provimento das seis vagas alocadas através do OFICIO 
PRORH no. 093/2012. Após análise detalhada do relatório e terminadas as discussões 
foi colocada em votação as seguintes propostas: 1. Aprovar o relatório da comissão com 
as recomendações propostas. Aprovado por unanimidade. Relatório anexo.----------------- 
2. Ampliar o número de vagas do concurso da área de Física Teoria de 01(uma) para 
02(duas) vagas, com reaproveitamento do 2o. colocado, conforme sugerido pela 
comissão. Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. DEFINIÇÃO DAS BANCAS EXAMINADORA E DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DOS 
CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO: a Profa. Ariete Righi colocou em 
discussão a definição da banca e data de realização do concurso referente a seguinte 
Área de conhecimento: Nanotubos de Carbono ou Grafenos em uma das seguintes 
especialidades: desenvolvimento de processos e dispositivos em sala limpa; microscopia 
eletrônica de transmissão (TEM); microscopia de feixe de íons focalizado (FIB); microscopia de 

varredura (STM) em ultra alto vácuo. Discutiu-se então a melhor data para se realizar o 
concurso e aprovou-se, por unanimidade, que se tente sua realização, preferencialmente, 
nos dias 21 e 22 de agosto  de 2012, de acordo com a disponibilidade da banca. 
Colocou-se a seguir em discussão a proposta dos nomes para comporem a banca 
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examinadora. Após discussão os membros da Câmara concordaram com a indicação da 
seguinte lista, com 3 membros titulares, externos à UFMG: ANTÔNIO GOMES DE 
SOUZA FILHO (Universidade Federal do Ceará - Departamento de Física), DANIEL 
MÁRIO UGARTE (Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb 
Wataghin) e STANISLAV MOSHKALEV (Universidade Estadual de Campinas - Centro de 
Componentes Semicondutores).---------------------------------------------------------------------------- 
Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do 
departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS 
TITULARES: professores ADO JÓRIO DE VASCONCELOS e ALFREDO GONTIJO DE 
OLIVEIRA. MEMBROS SUPLENTES: foram indicados  os nomes dos professores 
EDMAR AVELLAR SOARES, ROBERTO LUZ MOREIRA e JOSÉ FRANCISCO DE 
SAMPAIO. Colocada em votação a composição da banca com os nomes acima 
sugeridos foi aprovada por unanimidade------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Profa. Ariete Righi 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, 01 de junho de 2012. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


