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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 10h do dia 22 de outubro de 2013 na sala 4114 do Departamento de Física,
Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 012 de 15 de outubro de
2013, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi (Presidente),
Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado (Subchefe), Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio
Sérgio Teixeira Pires, Carlos Henrique Monken, Ricardo Schwartz Schor, Luiz Alberto
Cury, Simone Silva Alexandre, Wagner Nunes Rodrigues, o servidor técnicoadministrativo Júlio César de Souza e o discente Tiago Campolina Barbosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: a) a presidente deu boas vindas ao Prof. Luiz Gustavo de Oliveira
Lopes Cançado eleito Subchefe do departamento no dia 03 de setembro de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Correção e atualização dos dados registrados no Relatório Departamental - INA:
a Profa. Ariete Righi informou que solicitou, em 12 de maio de 2012, à CPPD (Comissão
Permanente de Pessoal Docente) correção dos dados cadastrados no Relatório
Departamental durante o período de 2004 - 2009. Como os dados não foram atualizados
encaminhou ofício ao Diretor do ICEx para interceder junto ao Órgão. Esclareceu que os
dados registrados no relatório dão subsídios para análise e alocação de vagas docentes.
Sem esta atualização o departamento está sendo prejudicado na reposição de vagas
distribuídas pelo CEPE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 19/09/2013: aprovada com 02 abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. HOMOLOGAÇÃO: Afastamentos do País: os afastamentos listados na planilha
anexa, foram homologados por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM FÍSICA: foram indicados os professores Maria Cristina de Assis Rabello Soares e
Pablo Lima Saldanha como membros Titular e Suplente, respectivamente, para um
mandato até 22 de outubro de 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
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ENGENHARIA METALÚRGICA PARA ELIMINAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE 01
CRÉDITO: após análise e discussão a proposta anexa, foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE VALOR
HISTÓRICO: a presidente do plenário apresentou relatório elaborado pelo Prof. Elmo
Salomão Alves com a descrição de instrumentos/equipamentos de valor histórico que
foram descartados por pesquisadores por desconhecem a sua origem e utilidade.
Informou que o Prof. Elmo Salomão Alves recuperou alguns desses materiais e, em
seguida, propôs solicitar aos docentes disponibilizá-los para o professor recuperá-los e
utilizar na Sala de Demonstrações de Física. Todos os membros concordaram com a
proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. PROJETOS DE EXTENSÃO - MINUTA DA RESOLUÇÃO No. 01/2013 - CRITÉRIOS
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA:
a presidente solicitou autorização ao plenário para incluir o assunto à pauta. Aprovado
por unanimidade. Em seguida informou que a minuta foi elaborada pela chefia com base
nas resoluções de extensão da UFMG e com o objetivo de estabelecer normas para
implementar os projetos de extensão do departamento. A Profa. Ariete Righi colocou em
discussão item por item da minuta. Terminadas a análise os membros do plenário
solicitaram alterações, principalmente, no valor da taxa destinada para o Departamento
de Física. Iniciou-se então, a discussão para definir qual o valor a ser repassado para o
departamento. Terminada a análise e discussões a presidente colocou a seguinte
proposta em votação: instituir, no mínimo, 03 (Três) modalidades de prestação de
serviços com taxas de repasses diferenciadas. Proposta aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida a presidente propôs criar uma comissão para fazer as modificações
necessárias para posterior apreciação pela Câmara Departamental. Após votação foram
indicados os professores Alfredo Gontijo de Oliveira, Wagner José Corradi Barbosa
(presidente) e Wagner Nunes Rodrigues. Aprovado por unanimidade. Foi estabelecido
um prazo até 30 de novembro de 2013 para apresentação da proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE EXTENSÃO:
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"CURSO DE ASTRONOMIA PARA INICIANTES" (No. 20133 *1 - FUNDEP) E PEDIDO
DO PROF. RENATO LAS CASAS DA NOVA OFERTA: após análise a prestação de
contas foi aprovada. Entretanto, o saldo restante no valor de 83,00 (Oitenta e três) reais
deverá ser devolvido ao projeto e transferido para a rubrica de material de consumo.------Em seguida foi colocada em votação a oferta do curso para a próxima turma para o
período de Outubro a Dezembro/2013. Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
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Nanografites em Dispersão a partir de Grafite Natural Cristalino Brasileiro,
proveniente da NGL”. Convênio entre a UFMG, CDTN e NACIONAL DE GRAFITE
LTDA. – NGL. Coordenador: Prof. Cristiano Fantini Leite: a presidente fez leitura do
parecer emitido pelo Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira favorável ao projeto. Após votação
foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida a presidente 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, 22 de outubro de 2013.

