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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 14 horas do dia 28 de junho de 2011, na sala 4114 do Departamento de 
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 008 de 22 de junho 
de 2011, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente), 
Gabriel Armando Pellegatti Franco (Subchefe), Hélio Chacham, Ricardo Schwartz Schor, 
Ana Maria de Paula, Edmar Avellar Soares, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado, 
Rodrigo Gribel Lacerda e o servidor técnico-administrativo Erick de Souza Ávila.------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 29/04/2011, 10/05/2011 E 
24/05/2011: a presidente do plenário informou que as atas serão aprovadas em próxima 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. HOMOLOGAÇÕES: AFASTAMENTOS DO PAÍS: a) Prof. Carlos Henrique Monken: 
visitar o Laboratório de Óptica Quântica do Departamento de Física da Universidade de 
Roma – La Sapienza, em Roma, Itália, no período de 09/07/2011 a 30/07/2011, b) Prof. 
Marcos Assunção Pimenta: participar da “11ª. Conferência Internacional sobre Ciência 
e Aplicação de Nanotubos”, na Universidade de Cambridge, em Londres, Inglaterra, no 
período de 03/07/2011 a 19/07/2011, c) Prof. Flávio Orlando Plentz Filho: visitar a 
empresa AGI Abbie Greg. Inc., em Phoenix, Arizona e participar da Conferência 
Internacional “Techconnect World 2011”, em Cambridge, Estados Unidos, no período de 
08/06/2011 a 18/06/2011, d) Prof. Franklin Massami Matinaga: participar da 
Conferência Internacional “QECS12”, em Paris, França, no período de 10/09/2011 a 
17/09/2011 e  e) Profa. Silvia Helena Paixão Alencar: participar de reunião de trabalho 
no Laboratoire d’Astrophysique de Grenoble, em Grenoble, França, no período de 
17/06/2011 e 28/06/2011. Após verificar que os encargos didáticos atribuídos aos 
professores não serão prejudicados os pedidos foram homologados por unanimidade-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO REFERENTE AO “PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO 
CMINAS” do Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BHTEC: a presidente informou 
que o Prof. Flávio Orlando Plentz Filho solicitou reconsideração da decisão da Câmara 
Departamental sobre o projeto esclarecendo que, o projeto não pertence à modalidade 
de extensão e sim de inovação tecnológica (fundamentos dos artigos 2º. e 4º.  da 
resolução 01/2011 do CEPE). Em seguida fez leitura da carta do professor e colocou o 
assunto em discussão. Terminadas as discussões a Profa. Ariete Righi colocou em 
votação as seguintes propostas: a) Aprovar a execução da 1ª. fase do  projeto, até julho 
de 2012, referente ao valor R$540.342,32 (Quinhentos e quarenta mil, trezentos e 
quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), b) Estabelecer a carga horária máxima de 
08 horas semanais para partipação nas atividades do projeto, c) Solicitar ao professor o 
relatório final para apreciação da Câmara Departamental e d) Estabelecer, como regra 
geral, a carga horária de 08 horas semanais para participação docente nos projetos de 
ensino, extensão e inovação tecnológica. Será elaborada a resolução com a nova regra. 
Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade.---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO: foi apresentado o relatório 
anexo, conforme solicitado em reunião de 24/05/2011, para análise e discussão do 
plenário. Após votaçao o relatório foi aprovado por unanimidade.---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. LIBERAÇÃO DE VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA 
PROFESSOR ADJUNTO: a professora Ariete Righi informou que foram concedidas 04 
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(quatro) novas vagas para concurso na classe de professor adjunto, através do 
OF.CPPD.150/11.  Informou que há candidatos aprovados no último concurso, e em 
seguida, disponibilizou o Relatório da Comissão de Planejamento Estratégico para 
análise. Os membros da Câmara Departamental examinaram o relatório da comissão  
verificando a seqüência, por área, das próximas vagas docentes disponibilizadas pela 
CPPD assim distribuídas: 1.Teoria, 2.Experimental, 3.Experimental, 4.Teoria, 5. 
Experimental, 6.Experimental, 7.Astrofísica, 8.Experimental, 9.Experimental, 10.Teoria, 
11.Experimental 12.Experimental e 13.Teoria. A presidente informou que as 04(quatro) 
primeiras vagas já tiveram concursos realizados e que na próxima seguência terá 3(três) 
vagas para a área de física experimental. Terminada a análise os representantes 
concordaram, por unanimidade, que não seria apropriado realizar concursos para 03 
(três) vagas na área experimental. Em vista dessa conclusão a presidente colocou em 
votação as seguintes propostas: a) Transferir a área da 13ª. vaga para a 8ª., ficando a 
nova seqüência assim distribuída: 5ª. Experimental, 6ª. Experimental, 7ª. Astrofísica e 8ª. 
Teoria. Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 
b) Não prorrogar o prazo de validade dos concursos para professor adjunto realizados 
nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. (Edital no. 602, publicado no Diário Oficial da 
União de 17 de setembro de 2010) com o reaproveitamento de candidatos.  Aprovado 
com 08 votos a favor e 01 abstenção.--------------------------------------------------------------------- 
c) Publicar o edital do concurso para Astrofísica no segundo semestre de 2011. Aprovado 
por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. PROGRESSÃO HORIZONTAL: professora Simone Silva Alexandre:  após verificar 
que o pedido atendia às condições internas do Departamento e estava de acordo com as 
normas vigentes foi  aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. APROVAÇAO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DO ESTÁGIO 
PROBATÓRIO PARCIAL DO PROF. GERALD WEBER: a presidente disponibilizou para 
análise do plenário o relatório da comissão composta pelos professores João Antônio 
Plascak (presidente), Ronald Dickman e Luiz Alberto Cury. Aprovado por unanimidade.---
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM FÍSICA: após verificar a lista do pessoal interessado foram indicados os professores 
Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni (Titular) e Ubirajara Agero Batista (Suplente) para um 
mandato de 02 anos a partir desta data.------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. PROCESSO DE MANUTENÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO PROFESSOR 
MÁRIO SÉRGIO DE CARVALHO MAZZONI: a presidente da sessão apresentou o 
processo de renovação do Regime de Dedicação Exclusiva do professor. 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 do 
docente.  Encerradas as discussões o assunto foi colocado em votação sendo aprovado 
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, 28 de junho de 2011. 

    




