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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 10h do dia 08 de abril de 2013, na sala 4114 do Departamento de Física, 
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 004 de 02 de abril de 
2013, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente), 
Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Alfredo Gontijo de Oliveira, Hélio 
Chacham, Ricardo Schwartz Schor, Luiz Alberto Cury, Silvia Helena Paixão Alencar, 
Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, Ana Maria de Paula, o servidor técnico-
administrativo Júlio César de Souza e o discente Tiago Campolina Barbosa.----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. COMUNICAÇÕES. Alteração nos Encargos Didáticos 1o/2013: a presidente 
informou que a Profa. Maria Cristina de Assis Rabelo Soares teve seus encargos 
didáticos aumentados em 2 créditos porque assumiu a turma designada à chefe do 
departamento, portanto, terá redução no próximo semestre. Os professores Leonardo 
Teixeira Neves, Ana Maria de Paula, Ângelo Malachias de Souza, Klaus Krambrock, 
Maurício Veloso Brant Pinheiro também tiveram sua carga didática reduzida devido ao 
fechamento de turmas. Conforme a nova tabela de distribuição de cargos didáticos 
anexa, referente ao 1o. semestre/2013.-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 25/03/2013: aprovada por unanimidade.---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS INA/2012: DEPARTAMENTAL E INDIVIDUAIS: 
a Profa. Ariete Righi informou que a comissão analisou os relatórios individuais de 2012 
e emitiu seu parecer a ser apreciado pela Câmara Departamental. A comissão propôs a 
aprovação de todos os relatórios individuais. Em seguida apresentou a avaliação feita 
pela comissão baseada nos critérios anteriormente definidos pela câmara. Prestou 
alguns esclarecimentos sobre o relatório e apresentou, para análise, a avaliação global 
e o plano de trabalho para 2013. Encerradas as discussões colocou-se em votação a 
aprovação do Relatório Departamental INA/2012, os relatórios individuais e o parecer 
da Comissão de Análise dos Relatórios Individuais.  Aprovados por unanimidade.---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A presidente reafirmou sua preocupação para conscientizar o corpo docente da 
importância do Relatório de Atividades Docentes (INA). Confirmou que pretende realizar 
um seminário para esclarecer da relevância de um relatório bem elaborado e completo. 
Todos os membros apoiaram a iniciativa da presidente.--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Proposta para Alteração da tabela de Pontuação dos Critérios de Avaliação 
dos Relatórios de Atividades Docentes - INA: a presidente propôs reavaliar a 
metodologia utilizada para atribuição dos pontos da tabela atual. Após discussão os 
membros do plenário aprovaram a sugestão e decidiram solicitar à Comissão de 
Avaliação dos Relatórios de Atividades Docentes um estudo para reestruturação da 
tabela.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. REAPRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROF. ABÁ ISRAEL 
COHEN PERSIANO REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSÃO "EINSTEIN NO 
TERCEIRO MILÊNIO": a presidente disponibilizou a documentação para avaliação do 
Plenário, fez leitura da carta do professor e, em seguida, colocou o assunto em 
discussão. Terminada a análise do pedido e após discussão a Profa. Ariete Righi 
sugeriu designar uma comissão para examinar a prestação de contas e emitir parecer a 
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ser apreciado por essa Câmara. A comissão será composta por 03 (três) membros 
escolhidos dentre os nomes indicados a seguir: Oscar Nassif de Mesquita, Paulo Sérgio 
Soares Guimarães, Luiz Paulo Ribeiro Vaz, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Carlos 
Henrique Monken, Roberto Luiz Moreira e Rodrigo Gribel Lacerda. A comissão terá um 
prazo de aproximadamente 30 dias para emitir parecer a contar da data de expedição 
da portaria de designação dos componentes. Em votação a proposta foi aprovada por 
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. OUTROS ASSUNTOS: PROJETO DE EXTENSÃO REFERENTE À OFERTA DO 
"CURSO DE ASTRONOMIA PARA INICIANTES". Coordenador: Prof. Renato Las 
Casas: após análise e discussão o projeto foi aprovado, entretanto, decidiu-se que o 
Departamento de Física não arcará com despesas que ultrapassarem o total dos 
recursos arrecadados com a oferta do curso.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O professor Alfredo Gontijo de Oliveira foi designado para analisar o projeto e averiguar 
se a solicitação está conforme as normas estabelecidas pela UFMG para 
implementação dos projetos de extensão.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO:  foi apresentada 
proposta do professor aposentado Geraldo Mathias Ribeiro, após análise e discussão 
dos termos do contrato foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em seguida a presidente 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, 08 de abril de 2013.  

 
 
  

  


