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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às
10h do dia 05 de julho de 2013, na sala 4114 do Departamento de Física, Instituto de Ciências
Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 007 de 02 de julho 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, Ricardo Schwartz Schor,
Ubirajara Agero Batista, Wagner Nunes Rodrigues e o servidor técnico-administrativo Júlio César
de Souza.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: a presidente comunicou que as disciplinas de física para os Cursos de
Graduação na modalidade á distância em Ciências Biológicas, Matemática e Química, possuem
o código FIS do Departamento de Física. Para evitar transtornos futuros, a presidente informou
que solicitou aos coordenadores destes cursos retirem o código do FIS uma vez que o
Departamento de Física não aprovou a anuência para esses cursos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 24/06/2013: aprovada com 06 votos a favor e 01
abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ANUÊNCIA DE DISCIPLINA PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA: a
Profa. Ariete Righi apresentou a proposta para substituir disciplina de Física Acústica e Biofísica
(FIS063) por Fundamentos de Física F (FIS093), a partir do 1o. semestre de 2014, com o "de
acordo" do colegiado do curso. Após análise e votação a anuência anexa, foi aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PARA A
ÁREA DE FÍSICA EXPERIMENTAL: foi colocada em discussão a diminuição do período de
inscrição de 120 (cento e vinte) para 90 (noventa) dias, com realização do concurso em
novembro. Após análise e terminada a discussão a presidente encaminhou para votação as
seguintes propostas: 1) reduzir o prazo de inscrição para 90 (noventa) dias: a proposta obteve 02
votos a favor. b) Manter o prazo de inscrições com 120 (cento e vinte) dias: a proposta obteve 05
votos a favor e 01 abstenção. Tendo em vista esse resultado a alteração do período de inscrição
não foi aprovada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. SOLICITAÇÃO DO PROF. VAGNER EUSTÁQUIO DE CARVALHO PARA REALIZAÇAO DO
EVENTO: "School on Experimental Determination of the Structure of Surfaces": a Profa.
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Ariete Righi informou que a realização da Escola de Altos Estudos será no período de 23 de julho
a 02 de agosto de 2013 no Departamento de Física. Esclareceu que o pedido não implica em
pagamento de bolsas a servidores e não se trata de prestação de serviços. Após análise e
votação foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2013: a
presidente apresentou a proposta de distribuição anexa, e propôs fazer a análise individual para
cada docente. Terminada a análise e colocada em votação a distribuição didática para o 2o.
semestre foi aprovada por unanimidade. Relativamente à indicação dos docentes a serem
designados para aplicar provas aos sábados será definido posteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. OUTROS ASSUNTOS: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
DO PESQUISADOR EVANDRO FERREIRA PASSOS: a presidente esclareceu que a
colaboração será feita com os professores Eduardo de Campos Valadares e Renato Las Casas.
Esclareceu que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq concedeu ao interessado bolsa de pesquisador visitante e que a proponente da bolsa é a Profa.
Silvania de Sousa Nascimento da Faculdade de Educação da UFMG. A colaboração com a
professora Silvania foi suspensa e para que o interessado continue recebendo a bolsa é
necessária a transferência de titularidade do proponente. Informou que os professores Eduardo
de Campos Valadares e Renato Las Casas concordaram em assumir esta titularidade. Informou,
ainda, que o professor Evandro Ferreira manifestou-se interessado em assumir eventuais
encargos didáticos a partir do próximo semestre. Em contrapartida será verificada a viabilidade
de oferecer-lhe um local de trabalho no departamento. Terminado o relato e após alguma
discussão a execução do projeto foi autorizada por unanimidade, até dezembro/2013,
condicionada à aprovação da transferência do supervisor pelo CNPq. Foi aprovado, também,
que demais encargos poderão ser atribuídos ao docente conforme negociação com a chefia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 05
de julho de 2013.

