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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
realizada às 9h30 do dia 16 de dezembro de 2014, na sala 4114, do Departamento de 
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 013 de 12 de 
dezembro de 2014, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi 
(Presidente), Ado Jório de Vasconcelos, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Carlos Henrique 
Monken, Ricardo Schwartz Schor, André Santarosa Ferlauto, Gustavo de Almeida 
Magalhães Sáfar, Ana Maria de Paula, o servidor Técnico-Administrativo Alex Goursand 
Macedo e o discente Luiz Gustavo Pimenta Martins.---------------------------------------------------- 
O Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado (Subchefe) esteve presente à reunião, 
entretanto, não participou do quórum de votação.---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. COMUNICAÇÕES: não houve comunicações a serem feitas.--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. APROVAÇÃO DA ATA DAS REUNIÕES DE 23/10/2014 E 25/11/2014: a Ata de 
23/10/2014 foi aprovada com 03 abstenções. A ata de 25/11/2014 foi aprovada com 02 
abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTOS DO PAÍS: SOLICITAÇÕES FEITAS ATÉ 
15/12/2014: homologados por unanimidade.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. SOLICITAÇÃO DO PROF. RENATO LAS CASAS PARA REDUÇÃO DA TAXA 
COBRADA PARA REALIZAR O CURSO DE EXTENSÃO "ASTRONOMIA PARA 
INICIANTES": a presidente disponibilizou o orçamento com a descrição geral das despesas 
referentes a oferta dos 02 últimos cursos e mostrou como foram utilizados os recursos. Em 
seguida fez leitura da carta com o pedido do professor e colocou o assunto para discussão. 
Encerradas as discussões os membros do plenário consideraram que não seria prudente 
infringir as normas estabelecidas na Resolução No. 01/2013 (Aprovada pela Câmara em 
09/12/2013). Em vista disto a Profa. Ariete Righi decidiu colocar em votação a seguinte 
proposta: solicitar ao professor um demonstrativo detalhado, em planilhas, discriminando as 
receitas e despesas para que possam fornecer os subsídios necessários para verificar o 
custo total do projeto. Aprovada por unanimidade. O assunto retornará à discussão após 
apresentação dos documentos solicitados.------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. SOLICITAÇÃO DA PROFA. MARIA CRISTINA DE ASSIS RABELO SOARES PARA 
RECONSIDERAR SUA NOMEAÇÃO COMO MEMBRO TITULAR DO COLEGIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA AEROESPACIAL: após verificar que a 
professora é membro titular do Colegiado do Curso de Graduação em Física até 
novembro/2015, a presidente propôs ao plenário inverter as indicações da Portaria 038, de 
26 de novembro de 2014 e designar o Prof. Pedro Licínio de Miranda Barbosa (Titular) e a 
Profa. Maria Cristina Assis Rabelo Soares (Suplente). Aprovado por unanimidade. O 
mandato será de 16/12/2014 a 15/12/2015.-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. ESPAÇO FÍSICO: ANÁLISE DA PROPOSTA PARA A TRANSFERÊNCIA DOS 
ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA SALA 4178A PARA A SALA 3064 (Parte da 
Biblioteca de Pós-graduação): a Profa. Ariete Righi informou que trouxe para discussão  
apenas esta proposta porque a Comissão de Espaço Físico precisa de maiores informações 
para analisar os pedidos de área laboratorial. Comunicou que já pediu aos interessados 
uma justificativa detalhada para a instalação dos laboratórios e está aguardando retorno. 
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Em seguida fez leitura da carta do coordenador do Curso de Pós-Graduação, Prof. Paulo 
Sérgio Soares Guimarães, com a anuência do colegiado para a transferência dos alunos. 
Fez, também, leitura da carta do Prof. Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni, Coordenador da 
Biblioteca, solicitando manter a área da sala 3064 para ampliação da Biblioteca. Após 
análise, os membros do plenário concordaram que o pedido não se justifica porque com a 
retirada dos periódicos houve liberação de espaço suficiente para redistribuição interna, 
ampliação da sala dos servidores técnico-administrativos e para adequação da área 
utilizada pelos usuários. Em seguida a presidente colocou em votação as seguintes 
propostas: 1) transferir os alunos da pós-graduação da sala 4178A para a sala 3064 (parte 
da Biblioteca), temporariamente, até a conclusão das obras da Pós-Graduação e 2) 
Disponibilizar as salas 4178A e 3088 (Laboratório de Microanálise) para atender aos 
pedidos de futuras instalações dos laboratórios de pesquisa que serão analisados pela 
Comissão de Espaço Físico. Após votação as propostas foram aprovadas por 
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE MEDIDAS XPS EM 
MATERIAL DE NANOCARBONO COM LAUDO TÉCNICO. RESPONSÁVEL: PROF. 
ROBERTO MAGALHÃES PANIAGO: após discussão e verificar que o projeto estava com 
as alterações solicitadas pela Câmara, em reunião de 25/11/2014, e com os procedimentos 
corretos estabelecidos nas normas de extensão do departamento foi aprovado por 
unanimidade. Os membros do plenário solicitaram alteração do título do projeto excluindo o 
nome da empresa "Nacional de Grafitte", passando para "Laudo Técnico de Análise de 
Material"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. SOLICITAÇÃO DO PROF. ESTEVAN BARBOSA DE LAS CASAS, DIRETOR DO 
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS TRANSDISCIPLINARES (IEAT) PARA 
PARTICIPAÇÃO DO PROF. EDUARDO DE CAMPOS VALADARES DO PROGRAMA DE 
PROFESSOR RESIDENTE: foi feita a leitura OF.IEAT/045/2014) solicitando liberar o 
professor oferecendo, em contrapartida, 02 (duas) bolsas de complementação para alunos 
de pós-graduação. Em discussões os membros do plenário verificaram que para suprir os 
encargos didáticos designados ao professor, no próximo semestre, seriam necessárias 03 
(três) bolsas para viabilizar a liberação. Encerradas as discussões a presidente colocou em 
votação liberar o professor pelo período de 01 (um) ano concordando com a concessão das 
duas bolsas conforme proposto pelo diretor do IEAT. Após análise e votação o pedido foi 
indeferido com 05 (cinco) votos contrários; 02 (dois) a favor e 02 (duas) abstenções-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. PROPOSTA PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O 
1o. SEMESTRE DE 2015: a presidente apresentou a planilha com a proposta preliminar da 
distribuição da carga didática. A presidente iniciou a análise individual das indicações de 
disciplinas atribuídas a cada docente. Após discussão e votação a proposta foi aprovada. A 
versão final será apresentada para aprovação em reunião a ser realizada em Fevereiro de 
2015, após a conclusão da matrícula.  Ficou autorizada à chefia fazer os ajustes que se 
fizerem necessários.-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Profa. Ariete Righi 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, 16 de dezembro de 2014. 




