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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 9h do dia 25 de março de 2013, na sala 4114 do Departamento de Física, 
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 003 de 20 de março de 
2013, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente), 
Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Alfredo Gontijo de Oliveira, Ricardo 
Schwartz Schor, Ângelo Malachias de Souza, Silvia Helena Paixão Alencar, Ubirajara 
Agero Batista, Ana Maria de Paula, o servidor técnico-administrativo Júlio César de 
Souza e o discente Tiago Campolina Barbosa.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. COMUNICAÇÕES: a presidente informou que os recursos para a execução da obra 
de ampliação da Pós-graduação e do Laboratório de Óptica foram aprovados. O 
detalhamento do projeto executivo da Pós-graduação será iniciado de imediato e, em 
aproximadamente, 2 ou 3 meses deverá ser concluído.  O término da obra está previsto 
para junho de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. HOMOLOGAÇÕES: a) Prof. Ângelo Malachias de Souza: realizar colaboração 
científica no ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), em Grenoble, França, no 
período de 05/05/2013 a 16/05/2013; b) Prof. Bernardo Ruegger Almeida Neves: 
participar do Congresso "2013 APS March Meeting", em Baltimore, Estados Unidos, no 
período de 15/03/2013 a 25/03/2013; c) Prof. Marcos Assunção Pimenta: participar do 
Congresso "2013 APS March Meeting", em Baltimore, Estados Unidos, no período de 
17/03/2013 a 23/03/2013 e d) Prof. Ronald Dickman:  "2013 APS March Meeting" em 
Baltimore, Estados Unidos, no período de 15/03/2013 a 24/03/2013. Após verificar que os 
encargos didáticos atribuídos aos professores não foram ou serão prejudicados os 
pedidos foram homologados por unanimidade.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 23/10/2012, 20/11/2012, 11/12/2012, 20/12/2012 E  
29/01/2013. Aprovadas por unanimidade.-------------------------------------------------------------
3.a. Ata da reunião de 28/02/2013. Após discussão e das alterações propostas pelos 
professores Alfredo Gontijo de Oliveira e Silva Helena Paixão Alencar foi aprovada por 
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ELABORAÇÃO DOS EDITAIS DOS CONCURSOS PARA PROFESSOR AUXILIAR: 
a presidente apresentou o OF.CIRCULAR CPPD.05/2013, informando que a data-limite 
para publicação dos editais  referentes as vagas alocadas pela CPPD, através do Ofício 
No. 093 de 30\04\2012, é 30 de abril de 2013. Informou que o Departamento conta, 
atualmente, com 04 (quatro) vagas do programa REUNI, para serem colocadas em 
concurso sendo 01 (uma) vaga para Astrofísica e 03 (três) para Física Experimental.-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Profa. Ariete Righi fez leitura da carta do Prof. Fernando Augusto Batista propondo a 
redução do número de vagas do Curso de Graduação em Física. Esclareceu que as 
vagas foram alocadas contemplando a expansão no Programa REUNI. Após discussão 
os membros da Câmara Departamental decidiram, por unanimidade, que a discussão 
deve inicialmente ocorrer no Colegiado do curso, que deverá fundamentar o pedido de 
redução, com base em informações gerais e pedagógicas, dados estatísticos e 
projeções. Posteriormente, será feita também uma consulta ao corpo docente para colher 
opiniões e sugestões sobre a proposta.-------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniciou-se, em seguida, as discussões de itens para elaboração dos editais a) Titulação: 
diploma de Curso Superior em Nível de Graduação em Física ou Áreas Afins e Doutor 
em Física ou Áreas Afins. Aprovado por unanimidade; b) Tabela de pontuação - 
Barema para avaliação dos quesitos da prova de títulos de docentes: foi 
apresentada a tabela abaixo que após análise e votação foi aprovada por unanimidade.--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Quesitos Faixa de pontuação Limite 

Títulos acadêmicos 20 

Experiência Docente 20 

Produção cienfífica, técnica, artística e cultural 
na área 

40 

Administração acadêmica / Experiência 
profissional não docente 

20 

Distinções 0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1. Definição dos prazos para realização dos concursos: a) Astrofísica. 
Especialidades: Astrofísica, Estelar; Astrofísica do Meio Interestelar. A Galáxia e as 
Nuvens de Magalhães. Período de inscrição: 60 dias. Realização: entre 30 a 90 dias 
após o encerramento das inscrições e de acordo com a disponibilidade da banca, 
preferencialmente, a partir da 2a quinzena de agosto. Aprovado por unanimidade.-------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Física Experimental. Especialidades: Física da Matéria Condensada; Física de 
Sistemas Biológicos; Física de Superfícies, Óptica.  Período de inscrição: 120 dias. 
Realização: entre 30 a 90 dias após o encerramento das inscrições e de acordo com a 
disponibilidade da banca, preferencialmente, a partir da 1a quinzena de outubro. 
Proposta aprovada.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O plenário discutiu sobre as abrangência das áreas e das especialidades dos concursos 
e decidiu, por unanimidade, manter as áreas já determinadas pela Comissão de 
Planejamento Estratégico. Para futuros concursos aprovou-se que a comissão proceda 
a uma nova avaliação das áreas.-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS INA/2012: DEPARTAMENTAL E INDIVIDUAL: a 
aprovação foi retirada da pauta. A presidente informou que alguns professores não 
conferiram os relatórios e nem atualizaram o Curriculum Lattes----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROF. ABÁ ISRAEL 
COHEN PERSIANO REFERENTE AO PROJETO "EINSTEIN NO TERCEIRO 
MILÊNIO": inicialmente, a presidente apresentou a carta em que o professor solicita a 
minuta da ata da reunião de 28/02/2013 e em que pede esclarecimentos sobre 
resoluções da Congregação do ICEx referentes aos projetos de extensão. Esclareceu 
que repassou a minuta da ata e alertou-o que ela não tinha validade legal até a sua 
aprovação pela Câmara relativo aos pedidos sobre as resoluções, informou não ser de 



 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  

competência da Chefia prestar tais informações, uma vez que se trata de 
documentação pública e disponível na Diretoria do ICEx, por se tratar de legislação da 
Congregação do ICEx. Isto posto, a chefe do Departamento colocou a documentação 
de prestação de contas encaminhada pelo professor para apreciação e discussão pelos 
membros do plenário. Após a análise concluiu-se que dados apresentados nos extratos 
eram insuficientes para deliberação ,pois não apresentavam as justificativas dos gastos. 
A professora Ariete Righi informou, então, que o professor havia solicitado autorização 
para participar da reunião e prestar esclarecimentos. Todos os membros concordaram 
com o pedido, limitando, entretanto, em 10 minutos, o tempo de exposição do professor. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O professor agradeceu a oportunidade e prestou os esclarecimentos que julgou 
pertinente. Manifestou ainda o seu interesse em retomar a administração financeira do 
projeto e de poder dar continuidade à oferta da atividade “Einstein no Terceiro Milênio”. 
Não houve questionamentos e nem pedidos de esclarecimento pelos membros da 
Câmara, de modo que a chefe agradeceu ao professor que, em seguida, retirou-se da 
sessão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Retomou-se a discussão, houve uma reanálise da documentação e deliberou-se que “a 
prestação de contas apresentada pelo Prof. Abá Israel Cohen Persiano não atende aos 
desejos da Câmara, por não conter informações para apreciação do seu mérito. Sendo 
assim, ratificou-se o pedido de prestação de contas e que ela contenha, os gastos 
realizados, com a comprovação da despesa realizada e a justificativa de cada despesa, 
de todos os itens  contidos nos extratos do Projeto  de Extensão No. 15698".---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COLEGIADOS DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO: A) Engenharia Metalúrgica: foi indicado o professor Daniel Cunha 
Elias como membro Titular, em substituição do Prof. Leonardo Fonseca. O mandato 
será até 24 de março de 2015.----------------------------------------------------------------------------
B) Engenharia Mecânica:  foi indicado o professor Lucas Alvares da Silva Mól como 
membro Suplente.  O mandato será até 24 de março de 2015.-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. PEDIDOS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DOS PROFESSORES: Ângelo 
Malachias de Souza, Bernardo Ruegger Almeida Neves, Edmar Avellar Soares e 
Ricardo Wagner Nunes: a presidente informou que o relatório INA/2012 dos 
professores ainda não foram aprovados, pois serão analisados pela comissão somente 
na próxima semana. Após discussão os pedidos foram aprovados, por unanimidade, 
condicionado a que os professores atinjam a pontuação necessária para a progressão 
em trabalho a ser realizado pela Comissão.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS E DO PROJETO DE MONITORIA DE 
GRADUAÇÃO PMG (Programa de Monitoria de Graduação): após análise foram 
aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. SOLICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "OBSERVATÓRIO ABERTO 
AO PÚBLICO NA FAZENDA MODELO DA UFMG", EM PEDRO LEOPOLDO: 
professores Renato Las Casas e Fernando Augusto Batista: a presidente 
disponibilizou a carta dos professores para análise do plenário e informou que os 
professores não apresentaram as informações referentes à infra-estrutura, à segurança, 
à alimentação e às facilidades de hospedagem do local. Após análise, os membros da 
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Câmara Departamental decidiram solicitar que professores apresentem um 
detalhamento da proposta, informando os gastos financeiros, a descrição das taxas e o 
orçamento completo, conforme as normas da Resolução 10/95 para os projetos de 
extensão. Deverão apresentar, também, os documentos relativos à autorização do 
Diretor da Escola de Veterinária concordando a realização do evento e os termos em 
que a parceria irá ocorrer.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em seguida a presidente declarou palavra franca 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, 25 de março de 2013.  

 




