Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Física
Caixa Postal 702
30161-970 Belo Horizonte - MG - Brasil

Telefone (031) 3409-5633
Fax (031) 3409-5600
e-mail adfisica@fisica.ufmg.br

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 10h do dia 27 de maio de 2013, na sala 4114 do Departamento de Física,
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 005 de 22 de abril de
2013, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente),
Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio
Sérgio Teixeira Pires, Hélio Chacham, Ricardo Schwartz Schor, Luiz Alberto Cury, Silvia
Helena Paixão Alencar, Ubirajara Agero Batista, Wagner Nunes Rodrigues, o servidor
técnico-administrativo Júlio César de Souza e o discente Tiago Campolina Barbosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: a presidente informou que o Diretor do ICEx, Prof. Antônio Otávio
Fernandes solicitou indicação de nomes para a Comissão de Revalidação de Diplomas
dos Cursos de Graduação do ICEx e sugeriu a indicação dos professores Ana Maria de
Paula (Presidente), Carlos Heitor D´Ávila Fonseca e Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni
para comporem a referida comissão--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da sessão solicitou autorização para inversão da pauta e discutir,
primeiramente, o assunto relacionado a alteração da tabela de pontuação do barema e a
definição dos critérios dos editais dos próximos concursos. Todos concordaram com a
solicitação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ALTERAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO DO BAREMA PARA AVALIAÇÃO
DOS QUESITOS DA PROVA DE TÍTULOS DE DOCENTES PARA OS PRÓXIMOS
CONCURSOS: foi apresentada a tabela abaixo que, após análise e votação, foi
aprovada por unanimidade. Fica cancelada tabela aprovada em reunião de Câmara do
dia 25/03/2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------Quesitos

Faixa de pontuação Limite

Títulos acadêmicos

10

Experiência Docente

15

Produção científica, técnica, artística e cultural
na área

40

Administração acadêmica
profissional não docente

25

Distinções

/

Experiência

10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Alterações dos editais a serem publicados, nas Áreas de Astrofísica e Física
Experimental: a presidente informou que foi publicada a Medida Provisória No 614, de
14 de maio de 2013, alterando a Lei No 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
possibilitando, assim, o ingresso na carreira na classe de Professor Adjunto A. Diante
da publicação da medida provisória, a presidente sugeriu fazer as seguintes alterações
nos editais: A) Concurso Astrofísica: Titulação: Doutorado em Astrofísica ou áreas
afins. Perfil desejado do candidato: Pesquisador produtivo na área de conhecimento do
concurso. B) Concurso Física Experimental: Titulação: Doutorado em Física ou áreas
afins. Perfil desejado do candidato: Pesquisador produtivo na área de conhecimento do
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concurso. Após discussões, as alterações foram aprovadas por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 08/04/2013. Aprovada por unaninidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DOS PROFESSORES ARIETE RIGHI,
LEANDRO MALARD MOREIRA, SIMONE SILVA ALEXANDRE E WAGNER JOSÉ
CORRADI: primeiramente, foram analisados os pedidos dos professores Ariete Righi,
Simone Silva Alexandre e Wagner José Corradi. Após discussão e verificado que os
pedidos atendiam às condições internas do Departamento e estavam de acordo com as
normas vigentes foram aprovados por unanimidade-----------------------------------------------Em seguida, iniciou a análise do pedido do Prof. Leandro Malard Moreira e verificou que
o professor não obteve os 150 pontos mínimos anuais necessários para a progressão
horizontal no relatório de 2011, por ter sido contratado em 28/07/2011. Após discussão,
a presidente colocou em votação a seguinte proposta: "tendo em vista que o professor é
recém-contratado (admitido em 28/07/2011) e obteve 128 no relatório de 2011,
sugerimos aplicar a regra de proporcionalidade aos meses de atividades desenvolvidas
pelo docente. Portanto, consideramos justificável elevar a pontuação do relatório para
150 pontos. Assim concedendo ao professor o direito à progressão horizontal".
Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Profa. Ariete Righi colocou em votação aplicar esta regra da proporcionalidade para
todos os docentes recém-contratados e para aqueles que tiveram em licença médica,
elevando, caso necessário, a pontuação dos relatórios aprovados (mínimo 100 pontos)
para 150 pontos. Assim os docentes poderão fazer jus à progressão horizontal
justificada pelo número de meses em efetivo exercício.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE TITULAR JUNTO AO COLEGIADO DO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM QUÍMICA: foi indicado o Prof. Leonardo Cristiano
Campos em substituição ao Prof. Carlos Basílio Pinheiro. O mandato será até
07/08/2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE DO PROFESSOR MARCOS
ASSUNÇÃO PIMENTA: o professor solicitou licença pelo período de 03 (três) meses a
partir de 05/08/2013. A presidente colocou o assunto em discussão e, após análise,
colocou em votação a proposta de liberar o professor durante 03 meses. Entretanto,
será atribuída ao professor uma carga didática de 04 créditos, correspondente à metade
dos encargos didáticos normais do semestre. Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
FINAL: a) Ado Jório de Vasconcelos: foram indicados os professores Oscar Nassif de
Mesquita (Presidente), Ronald Dickman e, a convite, o Prof. Roberto Fernando de
Souza Freita do Departamento de Engenharia Química. Aprovado por unanimidade..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Carlos Henrique Monken: foram indicados os professores Antônio Sérgio Teixeira
Pires (Presidente), Alfredo Gontijo de Oliveira e, a convite, o Prof. Márcio Gomes
Soares, do Departamento de Matemática. Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. PEDIDO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR LUCAS ALVAREZ DA SILVA
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MÓL NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA: o assunto foi retirado da pauta porque não houve solicitação
formal dirigido à Câmara Departamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA À DISTÂNCIA PARA EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS DOS
LABORATÓRIOS DE ENSINO: a presidente informou que o Prof. Wagner José Corradi
Barbosa, tem feito empréstimos dos equipamentos dos Laboratórios de Introdução à
Física Experimental e Física Experimental MT/ME/EO, ao Departamento de Matemática
para o curso de Matemática à Distância, sem autorização do Departamento de Física.
Após alguma discussão foram colocadas em votação as seguintes propostas: a)
cancelar oficialmente os empréstimos a partir de 2o. semestre/2013 e b) manter o
empréstimo de material para as disciplinas experimentais do Curso de Matemática, na
modalidade à distância, até o encerramento do 1o. semestre/2013. Aprovadas por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. APROVAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
INMETRO E DEPARTAMENTO DE FÍSICA. Coordenador: Prof. Ado Jório de
Vasconcelos: a Profa. Ariete Righi informou que solicitou ao Prof. Alfredo Gontijo de
Oliveira um parecer dos documentos. Em seguida disponibilizou o parecer e a proposta
original do projeto para apreciação do plenário. O Prof. Alfredo apresentou as
mudanças a serem realizadas no texto. Após alguma discussão foram feitos os
seguintes encaminhamentos para votação: a) Aprovar o pedido do Prof. Ado Jório de
Vasconcelos, na íntegra, conforme proposto no texto original. Indeferido por
unanimidade. b) Aprovar o pleito do professor com as alterações sugeridas pelo Prof.
Alfredo Gontijo de Oliveira. Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Participação do Professor Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, como
bolsista, no Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - PRONAMETRO: a presidente informou que o docente
começou a receber a bolsa em Abril/2013 e sua vigência será por 01(um) ano.
Terminadas as discussões foi colocada em votação a seguinte proposta: aprovar a
participação do professor junto à Divisão de Materiais do INMETRO, sem prejuízo das
atividades normais no departamento. Aprovado por unanimidade. O docente deverá
apresentar à Câmara Departamental o cronograma das atividades a serem
desenvolvidas no Órgão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO-CIENTÍFICO EDUCACIONAL DO
PROFESSOR JOSÉ GUILHERME MARTINS ALVES MOREIRA. Elaboração de
prova para vestibular para a Faculdade de Saúde e Ecologia Humana e para o
Instituto: após verificar que o pedido está conforme a resolução 10/95 foi aprovado por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 27 de maio de 2013.

