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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 14:00hs do dia 29 de março de 2012, na sala 4114 do Departamento de
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 004 de 26 de
março de 2012, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi
(Presidente), Gabriel Armando Pellegatti Franco, Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio
Sérgio Teixeira Pires, Ricardo Schwartz Schor, Luiz Alberto Cury, Silvia Helena Paixão
Alencar e Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: a) Carta da Comissão Examinadora do Concurso para
Professor Adjunto. Área: Astrofísica. Edital no. 566, publicado no DOU em 29 de
setembro de 2011.: a presidente informou que a Comissão Examinadora apresentou
carta solicitando a alocação de vagas para a área e possível aproveitamento dos
candidatos aprovados. Após discussão os membros decidiram solicitar uma análise à
Comissão de Planejamento Estratégico. ------------------------------------------------------------b) Projeto de Extensão intitulado: "Workshop Geofísica na UFMG - Prospecção e
Exploração do Petróleo". Coordenador: Prof. Fernando Augusto Batista: após
análise e votação foi homologado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. AFASTAMENTO DO PAÍS DO PROFESSOR ABÁ ISRAEL COHEN PERSIANO:
realizar cooperação científica na Universidade Hebraica em Jerusalém, em Jurasalém,.
no período de 18/05/2012 a 01/08/2012. Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. SOLICITAÇÕES DO PROF. ADO JÓRIO DE VASCONCELOS: a) Indicação da
Dra. Mildred Dresselhaus ao Título de Doutor Honoris Causa pela UFMG: o pedido
foi retirado da pauta para verificar se é competência da Câmara Departamental,
Congregação ou Conselho Universitário dirimir sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Participação do professor Eduardo de Campos Valadares no Programa de PósGraduação do Curso de Mestrado e Doutorado e Gestão de Inovação, coordenado
pela Coordenadoria de Transfência em Inovação Tecnológica (CTIT): a presidente
fez leitura da carta convite do Prof. Ado Jório de Vasconcelos, Diretor da CTIT, e
análise do pedido a presidente colocou em votação a seguinte proposta: liberar o
professor, ressaltando que as disciplinas lecionadas não serão contabilizadas no
Departamento de Física e que o docente não será liberado de suas atividades didáticas
padrões no departamento. Aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROF. RONALD DICKMAN NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA DA UFMG: o pedido foi
aprovado por unanimidade, ressaltando que as disciplinas lecionadas não serão
contabilizadas no Departamento de Física e que o docente não será liberado de suas
atividades didáticas padrões no departamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. INDICAÇÃO DO COORDENADOR DA BIBLIOTECA: foi indicado o Prof. Ronald
Dickman em substituição à Profa. Silvia Helena Paixão Alencar para um mandato de 02
anos a partir desta data. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. APROVAÇÃO DO PROJETO "Eulanetwork in Ceramic Materials with
Environmental and Industrial Applications, EULA-NETCERMAT, sob a
coordenação do Prof. Wagner Nunes Rodrigues. Proposta de colaboração com a
União Européia: a presidente disponibilizou a documentação para análise do plenário.
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Terminada a análise e em votação foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DEPARTAMENTAL E INDIVIDUAIS (INA/2011):
a presidente informou que a Comissão analisou os relatórios individuais de 2011 e
emitiu seu parecer a ser apreciado pela Câmara Departamental. Nos relatórios
individuais a maioria atingiu os 150 pontos necessários para progressão, exceto os
professores Maria Carolina de Oliveira Aguiar e Oscar Nassif de Mesquita. Esclareceu
que o relatório dos professores foram reavaliados pela comissão e tendo em vista ás
licenças gestante e para tratamento de saúde foram aprovados com os pontos mínimos.
Em seguida fez a leitura do relatório e apresentou um balanço geral da avaliação feita
pela comissão baseado nos critérios anteriormente definidos pela câmara. Prestou
alguns esclarecimentos sobre o relatório global e o plano de trabalho para 2012 e, em
seguida, colocou o assunto em discussão. Encerradas as discussões colocou-se em
votação o Relatório Departamental INA/2011, os relatórios individuais e o parecer da
Comissão de Análise dos Relatórios Individuais. Aprovados por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida a Profa. Ariete Righi informou da sua preocupação com a falta de repasse
de informações dos professores para elaboração do relatório global. Esclareceu que
dados relevantes não estão sendo repassados, prejudicando substancialmente a
alocação de vagas docentes pela CPPD. Terminadas as discussões a presidente
consultou o plenário da proposta de se realizar um seminário para esclarecer a
relevância de um relatório bem elaborado e completo. Nesse seminário serão
repassados quais os dados relevantes e será dada ênfase, principalmente, em
concientizar o corpo docente da importãncia do INA. Em votação a proposta foi
aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. PROJETO DE MONITORIA DE GRADUAÇÃO PARA O ANO DE 2012: foi
apresentado para análise o projeto elaborado pelo Prof. Fernando Augusto Batista,
coordenador do programa, mantendo as 13 (treze) bolsas já aprovadas nos anos
anteriroes. Em votação foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------A presidente apresentou a proposta para aumentar o número de monitores,
principalmente nas disciplina de Fundamentos de Mecânica e Fundamentos de
Eletromagnetismo. Proposta 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, 29 de março de 2012.

