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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 9h do dia 27 de abril de 2012, na sala 4114 do Departamento de Física,
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 006 de 20 de abril de
2012, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente),
Gabriel Armando Pellegatti Franco, Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio Sérgio Teixeira
Pires, Hélio Chacham, Luiz Alberto Cury, Silvia Helena Paixão Alencar, Wagner Nunes
Rodrigues, o servidor técnico-administrativo Érick de Souza Ávila e o discente Tiago
Campolina Barbosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: pedido de cancelamento do afastamento do país do Prof.
Oscar Nassif de Mesquita: a presidente informou que o professor solicitou
cancelamento do afastamento para realização de Programa Sabático, na modalidade
de Pós-doutoramento e fez leitura da justificativa anexa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 16/11/2011, 05/12/20122,
15/02/2012, 28/02/2012, 06/03/2012 E 29/03/2012: após análise e discussão foram
aprovadas por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. SOLICITAÇÃO DO PROF. ANDRÉ SANTAROSA FERLAUTO PARA REALIZAÇÃO
DE PROGRAMA SABÁTICO - PÓS-DOUTORADO: foi apresentado o pedido do
professor para realização de pós-doutoramento na Universidade de Toledo, Ohio,
Estados Unidos, no período de 01/08/2012 a 31/07/2013. A presidente do plenário
disponibilizou a documentação do professor para análise. Após análise do plano de
trabalho e do projeto de pesquisa do professor e verificado que está de acordo com as
normas vigentes foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESTÁGIO
PROBATÓRIO PARCIAL DO PROF. CARLOS HENRIQUE MONKEN: a presidente
disponibilizou para análise do plenário o relatório da comissão composta pelos
professores Hans-Dieter E.K.-H. Pfannes (presidente), Ronald Dickman e Valery
Kokshenev. Após análise e votação foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PARA
PROFESSOR TEMPORÁRIO: ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA GERAL
(Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade, Magnetismo, Ondas e Física Moderna).
Titulação: Mestrado em Física ou Áreas Afins. Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. APROVAÇÃO DOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO EXCLUSIVA DOS
PROFESSORES LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA LOPES CANÇADO, MARCELO
PALEÓLOGO E. DE FRANÇA SANTOS E ROBERTO LUIZ MOREIRA: foram
apresentados ao plentário os processos de renovação do Regime de Dedicação
Exclusiva dos professores acima relacionados. 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. Colocado
em votação todos foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA O COLEGIADO DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM FÍSICA: a presidente informou que divulgou junto ao corpo docente
a abertura das vagas para inscrição do pessoal interessado e que se inscreveram as
seguintes chapas: 1) Profa. Ana Maria de Paula (Titular) e Gerald Weber (Suplente) e 2)
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Professores Marcos Donizetti Rodrigues Sampaio (Titular) e Maria Carolina Nemes
(Suplente). Após discussão e votação os nomes foram aprovados por unanimidade. O
mandato dos novos representantes será até 27/04/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. APROVAÇÃO DOS PEDIDOS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL DOS
PROFESSORES CRISTIANO FANTINI LEITE E UBIRAJARA AGERO BATISTA: a
Profa. Ariete Righi solicitou autorização para inclusão do assunto na pauta. Aprovado
por unanimidade. Em seguida colocou o assunto em discussão, após verificar que o
pedido atendia às condições internas do Departamento e estava de acordo com as
normas vigentes, foram aprovados por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESPAÇO FÍSICO: a presidente comunicou que após
ter encaminhado os pedidos à comissão recebeu novas solicitações, sendo portanto,
necessário reorganizá-las. Informou que o presidente da comissão Prof. Klaus
Krambrock sugeriu fazer uma análise geral de todos os pleitos e elaborar um relatório
geral com a decisão final da comissão. Em seguida a presidente colocou o assunto para
análise. Após discussões os membros da Câmara Departamental concordaram em
solicitar uma avaliação global de todos os pedidos e encaminhar o relatório para análise
da Câmara Departamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. DEFINIÇÃO DAS BANCAS EXAMINADORA E DAS DATAS DE REALIZAÇÃO
DOS CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO: a Profa. Ariete Righi colocou em
discussão a definição da banca e data de realização do concurso referente a seguinte
Área de conhecimento: Física Teórica em uma das seguintes especialidades:
Física Estatística; Física Biológica; Partículas e Campos; Física Matemática; Física da
Matéria Condensada, Informação Quântica e Física; Atômica e Molecular. Discutiu-se
então a melhor data para se realizar o concurso e aprovou-se, por unanimidade, que se
tente sua realização, preferencialmente, nos dias 09 a 13 de julho de 2012, de acordo
com a disponibilidade da banca. Colocou-se a seguir em discussão a proposta dos
nomes para comporem a banca examinadora. Após discussão os membros da Câmara
concordaram com a indicação da seguinte lista, com 3 membros titulares, externos à
UFMG: ALEX ANTONELLI (UNICAMP - Instituto de Física Gleb Wataghin), JÜRGEN
FRITZ STILCK (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Centro de Estudos Gerais,
Instituto de Física) e MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAUL0 Instituto de Física).-------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do
departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS
TITULARES: professores RICARDO SCHWARTZ SCHOR e RONALD DICKMAN.
Como MEMBRO SUPLENTE foram indicados os nomes dos professores JOÃO
ANTÔNIO PLASCAK, EMMANUEL ARAÚJO PEREIRA e GERALD WEBER. Colocada
em votação a composição da banca com os nomes acima sugeridos foi aprovada por
unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerradas as discussões referete à banca examinadora para a Área de Física Teórica
a presidente colocou em discussão a definição e data de realização do concurso
referente a seguinte Área de conhecimento: Física Experimental em uma das
seguintes especialidades: Física da Matéria Condensada; Física de Sistemas
Biológicos; Óptica. Discutiu-se então a melhor data para se realizar o concurso e
aprovou-se, por unanimidade, que se tente sua realização, preferencialmente, nos dias
25 a 29 de junho de 2012, de acordo com a disponibilidade da banca. Colocou-se a
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seguir em discussão a proposta dos nomes para comporem a banca examinadora.
Após discussão os membros da Câmara concordaram com a indicação da seguinte
lista, com 3 membros titulares, externos à UFMG: ANTÔNIO ZELAQUETT KHOURY
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - Instituto de Física), DANIEL MÁRIO
UGARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - Instituto de Física Gleb
Wataghin) e MIGUEL ALEXANDRE NOVAK (UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO Instituto de Física).-------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente do
departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para MEMBROS
TITULARES: professores HANS-DIETER E.K.-H. PFANNES e RICARDO WAGNER
NUNES. Como MEMBROS SUPLENTES foram indicados os nomes dos professores
LUIZ ALBERTO CURY, ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA e KLAUS KRAMBROCK.
Colocada em votação a composição da banca com os nomes acima sugeridos foi
aprovada por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 27 de abril de 2012.

