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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 9h30m do dia 16 de maio de 2012, na sala 4114 do Departamento de Física, 
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 007 de 11 de maio de 
2012, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente), 
Roberto Luiz Moreira, Oscar Nassif de Mesquita,  Ronald Dickman, Silvia Helena Paixão 
Alencar, Ubirajara Agero Batista, Wagner Nunes e o discente Tiago Campolina Barbosa.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. COMUNICAÇÕES: divulgação das Portarias das Bancas Examinadoras dos 
Concursos para professor adjunto para as Áreas Experimental e Teórica: a 
presidente informou que as portarias estão divulgadas nas páginas do ICEx e da Física. 
Esclareceu que o Prof. Luiz Nunes de Oliveira não poderá participar da banca e foi 
substituído pelo Prof. Mário José de Oliveira. -----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. APROVAÇÃO DA ATA DE 12/04/2012: após análise e discussão foi aprovada com 
uma abstenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. HOMOLOGAÇÕES: 3.1. Plano de Trabalho para Contratação de Professor 
Adjunto em Regime de Dedicação Exclusiva da Professora Maria Cristina de Assis 
Rabelo Soares: o plano de trabalho da professora,  aprovada no concurso realizado em 
Fevereiro/2012,  foi apresentado para análise e homologado por unanimidade.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Afastamentos do País: a) Prof. Bismarck Vaz da Costa: visitar a Universidade da 
Georgia/Center for Simulational Physics, em Athens, Estados Unidos, no período de 
07/07/2012 a 07/08/2012,  b) Carlos Henrique Monken: participar do VI Workshop 
Internacional "Advances in Foundations of Quantum", em Turim, Itália, no período de 
19/05/2012 a 30/05/2012, c) Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado: participar dos 
seguintes eventos: "European Materials Research Society Spring Meeting" e "New 
Diamonds and Nanocarbons Conference", em Satrsburgo, França e em San Juan, Porto 
Rico, respectivamente, no período de 12/05/2012 a 26/05/2012, d) Marcos Assunção 
Pimenta: participar dos seguintes congressos: "ESF Graphene Week", em Delft, 
Holanda, "CIMTEC2012", em Montecantini, Itália e "Nanotube 2012(NT12)", em Brisbane, 
Austrália, no período de 01/06/2012 a 05/07/2012, e) Ricardo Wagner Nunes: visitar o 
Centro de Pesquisa em Grafeno da Universidade Nacional de Cingapura, em Cingapura, 
Indonésia,  no período de 02/07/2012 a 14/07/2012, f) Sebastião José Nascimento de 
Pádua: participar do "VI International Workshop Advances in Foundations of Quantum 
Mechanics and Quantum Information with Atoms and Photons", em Turim, Itália e visitar a 
Universidade de Roma, "La Sapienza", em Roma, Itália, no período de 19/05/2012 a 
29/05/2012 e g) Wagner Nunes Rodrigues: participar da reunião de encerramento do 
convênio EULASUR, em Buenos Aires, Argentina, no período de 09/07/2012 a 
12/07/2012. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos professores não 
serão prejudicados os pedidos foram homologados por unanimidade.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. SOLICITAÇÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DA PROFESSORA MARIA 
CAROLINA DE OLIVEIRA AGUIAR: após verificar que o pedido atendia às condições 
internas do Departamento e estava de acordo com as normas vigentes, foi aprovado por 
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. INDICAÇÃO DE MEMBRO TITULAR PARA O COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA: foi indicado o professor Nivaldo Lúcio Speziali, em 
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substituição à professora Maria Carolina de Oliveira Aguiar, para um mandato até 
28/02/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. RENOVAÇÃO DO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA PROFESSORA 
SIMONE SILVA ALEXANDRE: foi apresentado o processo de renovação do Regime de 
Dedicação Exclusiva da professora. Após análise dos relatórios referentes aos 02 últimos 
anos e do plano de trabalho para o próximo biênio, todos se manifestaram favoráveis à 
manutenção do regime de trabalho da docente.  Encerradas as discussões o assunto foi 
colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. --------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ALTERAÇÃO NA PLANTA DO ANEXO U: a presidente apresentou as plantas 
referentes à construção e apresentou os erros arquitetônicos da obra que devem ser 
corrigidos, uma vez que prejudica enormemente a iluminação natural e a circulação de ar 
nos espaços do Departamento de Física. Após análise detalhada e terminadas as 
discussões foi colocada em votação as seguintes propostas de alteração do projeto: 1º 
Pavimento: concordamos com a eliminação da laje, ajuste de alvenaria e troca da 
posição da porta de saída, conforme a Planta Layout – 2970, revisada no dia 08/05/2012; 
2º Pavimento: solicitamos que seja eliminado o Laboratório 13 e que esse espaço 
transforme-se em um hall com a construção de meia parede próxima ao prédio do 
Departamento de Física e, também, a criação de um jardim. Assim haverá uma melhoria 
na iluminação natural e na circulação de ar na sala 3096, conforme desenho feito na 
Planta Layout – 3070, revisada no dia 08/05/2012 e 3º Pavimento: concordamos com a 
eliminação da laje, da rampa e do depósito, conforme a Planta Layout – 3170, revisada 
no dia 08/05/2012. Anexar plantas à Ata. As alterações foram aprovadas por 
unanimidade. Os membros da Câmara Departamental sugeriram à chefia negociar as 
alterações com os responsáveis, caso não houver acordo encaminhar o pedido para 
discussão na Congregação do ICEx.----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ANÁLISE DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO 
DE VAGAS DOCENTE: o texto com a proposta foi apresentado para análise do plenário. 
Após discussão os membros da Câmara Departamental decidiram, por unanimidade, 
solicitar a planilha com detalhamento dos critérios utilizados nos cálculos dos fatores e da 
fórmula que originou o quantativo das vagas. ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Profa. Ariete Righi sugeriu criar uma comissão para analisar  a proposta de alteração 
dos critérios e esclareceu que estes referem-se às vagas de expansão e não inclui vagas 
do programa REUNI. Informou que as sugestões dos departamentos sobre o assunto 
deverão ser enviadas, até 30/06/2012, para o CEPE (Conselho de Extensão e Pesquisa).  
Terminadas as discussões foram indicados os seguintes professores: Hélio Chacham e 
Jafferson Kamphorst Leal da Silva, juntamente com o Chefe do Departamento. Aprovado 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. CONCESSÃO DE VAGAS DOCENTE NO ÂMBITO  DO PROGRAMA REUNI: foi 
apresentado o OFÍCIO PRORH No. 093/2012, datado de 30/04/2012 que concedeu  06 
(seis) vagas docente na classe professor adjunto dentro do programa. Em seguida a 
presidente informou que há 02 editais publicados cujo prazo de validade termina em 
dezembro/2012 e a realização das provas serão em junho e julho. Em vista disso, 
consultou o plenário sobre a possibilidade de se reaproveitar os candidatos aprovados 
nos próximos concursos. Terminadas as discussões os membros da Câmara 
Departamental decidiram, por unanimidade, encaminhar a proposta para análise da 
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Comissão de Planejamento Estratégico para decidir sobre o reaproveitamento e a 
sequência das áreas para distribuição das novas vagas alocadas. Estipulou-se o prazo 
de até 30 de maio de 2012 para apresentação do novo planejamento.--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. OUTROS ASSUNTOS: 9.1. Solicitação do professor Eduardo de Campos 
Valadares para participar do Programa para Professor Residente do IAT - UFMG: foi 
apresentado o projeto intitulado: "Ambientes de Inovação Transdiciplinares na UFMG", 
sob a coordenação do professor. Em seguida informou que se o pedido for aprovado, 
será concedida 01 vaga de professor visitante para o departamento. Colocado em 
votação a participação do professor foi aprovada por unanimidade.------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2. Férias em período letivo do Prof. Ângelo Malachias de Souza: após verificar que 
os encargos didáticos do professor não serão prejudicados foi aprovado por 
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3. Indicação de professor para participação da Comissão de Avaliação da 
Implementação do REUNI no ICEx: após votação foi indicado o Prof. Carlos Basílio 
Pinheiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, 16 de maio de 2012. 

 
 
 
 

 


