
 Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 3409-5633 

 Instituto de Ciências Exatas   

 Departamento de Física Fax  (031) 3409-5600 

 Caixa Postal 702 e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br 

 30161-970  Belo Horizonte - MG - Brasil  
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 
14:00hs do dia 05 de setembro de 2011, na sala 4114 do Departamento de Física, Instituto de 
Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 010 de 30 de agosto de 2011, com a 
presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente), Antônio Sérgio 
Teixeira Pires, Hélio Chacham, Marcos Assunção Pimenta, Ricardo Schwartz Schor, Ana Maria 
de Paula, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, Silvia Helena Paixão Alencar,  Wagner 
Nunes Rodrigues, o servidor técnico-administrativo Rubens Menezes Ribeiro e o discente Tiago 
Campolina Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS PROFESSORES 
EDMAR AVELLAR SOARES, UBIRAJARA AGERO BATISTA E WAGNER JOSÉ CORRADI 
BARBOSA: a presidente apresentou o processo de Renovação do Regime de Dedicação 
Exclusiva dos professores. Após análise dos relatórios referentes aos 02 últimos anos e dos 
planos de trabalho para o próximo biênio, todos se manifestaram favoráveis à manutenção do 
regime de trabalho dos docentes.  Encerradas as discussões o assunto foi colocado em votação 
sendo aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. DEFINIÇÃO DE DATAS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS DOS CONCURSOS PARA 
PROFESSOR ADJUNTO:  a presidente da sessão relatou das vagas alocadas para o 
departamento e comunicou que tem-se 04 (quatro) vagas disponíveis. Informou que, conforme 
Resolução Complementar no. 02/2010, os próximos concursos terão 03 tipos de provas. Nessa 
reunião deverá ser definida qual tipo de prova que será adotada no processo de seleção 
docente nas próximas quatro vagas para a classe de professor concedidas ao Departamento 
pelo Ofício CPPD.150/2011. Terminadas as discussões a Profa. Ariete Righi colocou em 
votação a proposta de se realizar os próximos concursos com as seguintes provas para 
julgamento: a) títulos; b) Apresentação de Seminários e c) Prova Didática, que constituirá em 
aula sobre os temas de Eletromagnetismo, Mecânica Clássica, Mecânica Quântica e 
Termodinâmica. Aprovado por unanimidade. A presidente solicitou ao plenário sugestões de 
nomes para elaborar a lista dos itens de cada tema da prova didática. Após votação foram 
indicados os professores Ricardo Schwartz Schor, Silvia Helena Paixão Alencar e Wagner 
Nunes Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em seguida colocou-se em discussão a elaboração dos editais e a definição das datas de 
realização dos concursos. Concluídas as discussões a presidente da sessão encaminhou para 
votação a seguinte proposta:  solicitar a publicação, em setembro, do edital para a área de 
Astrofísica nas seguintes especialidades: Astrofísica Estelar, Astrofísica do Meio Interestelar e A 
Galáxia e as Nuvens de Magalhães,  lembrando que tem-se um prazo de 60 a 90 dias para a 
realização das provas e período de inscrição de 60 dias, conforme consta no edital. Discutiu-se, 
também, a melhor data de realização do concurso e aprovou-se, por unanimidade, que se tente 
sua realização, preferencialmente, na segunda quinzena de fevereiro de 2012, de acordo com a 
disponibilidade da banca. Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------
Iniciou-se, em seguida, as discussões dos procedimentos para os concursos das Área 
Experimental  e Teórica conforme sugerido pela Comissão de Planejamento Estratégico e 
aprovado pela Câmara Departamental em reunião de 28/06/2011. Após votação foi aprovado 
que os editais sejam elaborados em outubro com o período de inscrição de 120 dias e a 
realização dos concursos em Maio de 2012.--------------------------------------------------------------------- 
A presidente colocou em discussão a proposta para alterar a pontuação do Barema para os 
próximos concursos, em votação os membros da Câmara Departamental, aprovaram por 
unanimidade, manter a pontuação aprovada em reunião de 09/04/2010.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, 
05 de setembro de 2011. 




