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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 

realizada às 14h30 do dia 16 de junho de 2016, na sala 4114, do Departamento de 

Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 009 13 de 

junho de 2016, com a presença dos seguintes membros: professores Ado Jório de 

Vasconcelos (Presidente), Simone Silva Alexandre (Subchefe), Alfredo Gontijo de 

Oliveira, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Gustavo Almeida Magalhães Sáfar, Leandro 

Malard Moreira, Ricardo Wagner Nunes e Rodrigo Gribel Lacerda, os discentes 

Denise Ferreira Ávila e Leonardo de Oliveira Machado de Souza.--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAÇÕES: o presidente informou que a proposta encaminhada, pelos 

professores Carlos Basílio Pinheiro e Nivaldo Lúcio Speziali, para concorrer à 

Chamada pública MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 - Centros Nacionais Multiusuários 

foi aprovada, pela PRPq,  na 1a. fase da seleção.-----------------------------------------------

Em seguida comunicou que enviou ao Diretor do ICEx, Prof. Antônio Flávio de 

Carvalho Alcântara, as propostas do Departamento de Física para compor as 

atividades das comemorações dos 90 anos da UFMG. Como a pós-graduação em 

Física completará  50 anos sugeriu celebrar os eventos em conjunto.---------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 13/05/2016: aprovada com 10 votos a 

favor e 01 abstenção..-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTOS DO/NO PAÍS (PEDIDOS FEITOS ATÉ 13 

DE JUNHO DE 2016): homologados por unanimidade.----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS PROFESSORES: a) Juan Carlos González 

Pérez; b) Maria Carolina de Oliveira Aguiar; c) Mário Sérgio de Carvalho 

Mazzoni e d) Rodrigo Gribel Lacerda: após verificar que os pedidos estavam de 

acordo com as normas vigentes todos foram aprovados. O pedido do Prof. Rodrigo 

Gribel Lacerda foi aprovado com abstenção do próprio interessado e os demais 

aprovados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. DISCUSSÃO SOBRE OS NOVOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS 

RELATÓRIOS-INA: o Prof. Ado Jório de Vasconcelos apresentou a tabela com a 

nova proposta de alteração dos critérios e apresentou a relação dos professores que 

atingiram a pontuação necessária e, também, daqueles que não alcançaram a nota 

necessária para a promoção docente. Foram apresentados dados comparativos 

entre a tabela vigente e da nova proposta, a seguir: 1. Não teriam direito à promoção 

e passariam a ter: Bismarck Vaz da Costa, Carlos Heitor D'Ávila Fonseca; Daniel 

Cunha Elias, Fernando Augusto Batista, Luiz Alberto Cury e Luis Eugênio Fernandez 

Outon.  2. Não teriam direito à promoção e continuariam não tendo: Marcus Vinícius 

Baeta Moreira, Pedro Licínio de Miranda Barbosa e Vagner Eustáquio de Carvalho; 

3. Teriam direito à promoção e passariam a não ter: Valery Kokshenev e Von Braun 

do Nascimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida o presidente colocou o assunto em discussão e solicitou aos membros 

do plenário apresentarem sugestões para alteração na Tabela dos Critérios de 

Avaliação dos Relatórios docentes. Terminada a discussão foram feitas as seguintes 

modificações: 1. Pesquisa/Orientação: 1.a. Publicações: retirar artigo sem "qualis" e 

criar tabela com classificação dos parâmetros de impacto do departamento. Casos 
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omissos nestes parâmetros serão avaliados pela comissão; b) Alterações na 

pontuação dos artigos: B2 (10 pontos), artigos B3 (06 pontos), artigos B4 (03 

pontos), artigo C (01 ponto). 1b. Congressos: evento internacional submetido (08 

pontos), em evento internacional convidado (16 pontos), c) Orientações: Doutorado 

em andamento (Máx. 4 anos), Mestrado em andamento  (Máx. 2 anos), Conclusão 

de orientação (18 pontos). 2. Ensino/Administração: acrescentar estudo dirigido (2 

cpd - Créditos por disciplina); acrescentar Presidente de comissão designada por 

portaria (07 pontos). 3. Extensão/Divulgação: acrescentar Referee de periódico (01 

ponto), Revisor de Agência de Fomento (01 ponto). Terminada a o presidente 

colocou em votação a aprovação da tabela, anexa, com os novos Critérios de 

Avaliação dos Relatórios Docentes - INA. Aprovada por unanimidade.--------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. REVISÃO DE VALORES DO INA/2015 DOS PROFESSORES DANIEL CUNHA 

ELIAS E LUIS EUGÊNIO FERNANDEZ OUTON: o presidente apresentou os 

pedidos de revisão dos relatórios dos professores: a) Daniel Cunha Elias, 10 (dez) 

acrescentar pontos referentes à coordenação da Sala Limpa. Total da pontuação: 

135 pontos; b) Luis Eugênio Fernandez Outon, acrescentar 10 (dez) pontos 

referentes à Co-orientação de estudante de estudante de pós-graduação. Total da 

pontuação: 139 pontos. Esclareceu que, mesmo com estas alterações, os 

professores não terão direito à promoção.  Consultou os membros do plenário sobre 

a possibilidade de avaliar os professores com os critérios da nova tabela a qual os 

docentes atingiriam a pontuação necessária para a promoção.  Após manifestação 

do plenário foi colocado em votação a seguinte proposta: "fazer a correção na 

pontuação do INA/2015 e não aplicar, nestas revisões, os critérios da nova tabela". 
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Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. APROVAÇÃO DAS INDICAÇÕES DOS COORDENADORES DOS 

LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS: o Prof. Ado Jório de Vasconcelos informou 

que a função destes coordenadores é definir o que deve ser cada um destes 

laboratórios e como eles devem funcionar. Em seguida apresentou para análise a 

lista com os nomes dos coordenadores: 1. Criogenia: Klaus Krambrock e Paulo 

Sérgio Soares Guimarães;  2. Prototipagem: Roberto Magalhães Paniago e Edmar 

Avellar Soares; 3.Sala Limpa: Daniel Cunha Elias e André Santarosa Ferlauto; 4. 

Caracterização: Raio X: Nivaldo Lúcio Speziali e Carlos Basílio Pinheiro; 5. 

Caracterização: Óptica/Termodinâmica: Leandro Malard Moreira e Luiz Gustavo 

de Oliveira Lopes Cançado; 6. Preparação de Amostras: Karla Balzuweit e Rodrigo 

Gribel Lacerda; 7. Laboratório de Computação:  Maria Carolina de Oliveira Aguiar 

e Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni. Após votação os nomes foram aprovados por 

unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. OFÍCIO DO REPRESENTANTE DO DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FISICA 

PARA DISPONIBILIZAR COM PELO MENOS UM MÊS ANTES DO INÍCIO DO 

SEMESTRE, A LISTA DOS DOCENTES RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR 

DISCIPLINAS NO SEMESTRE SUBSEQUENTE:  o presidente solicitou ao discente 

Leonardo Oliveira Machado de Souza, representante do DA (Diretório Acadêmico) 

para prestar alguns esclarecimentos. O discente informou que, conforme Lei Federal 

No. 9394 de 20 de dezembro de 1996 e, especificamente, a Lei Federal No. 13168 

de 6 de outubro de 2015, a divulgação dos nomes dos docentes responsáveis para 
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ministrar disciplinas deve ser feita 30 dias antes do início do semestre e  solicitou 

que este procedimento fosse colocado em prática no Departamento de Física. Após 

os esclarecimentos do discente, o Prof. Ado Jório de Vasconcelos passou a palavra 

para a Profa. Simone Silva Alexandre. A professora informou que o Colegiado de 

Graduação em Física já divulgou na página a alocação de encargos didáticos das 

disciplinas do ciclo profissional. Explicou que para liberar a lista das disciplinas do 

ciclo básico depende do cronograma de oferta e matrícula da Coordenação de 

Oferta e Matrícula da Graduação da UFMG.  

Em seguida apresentou o calendário de lançamentos de dados no sistema a seguir:  

 

 
 

 

Entretanto, as disciplinas do ciclo básico, devido ao grande número de cursos 

demandantes, e da sua complexidade não possibilita a divulgação da lista definitiva 

antes das Fases da Matrícula (1a. Fase: 13/07/2016 a 17/07/2016) - 2a. Fase: 

23/07/2016 a 26/07/2016). A professora informou que para atender ao maior número 

possível de alunos matriculados é necessário aguardar a conclusão da 2a. fase da 

matrícula quando é definido o número de turmas para cada disciplina do ciclo básico. 

Esclareceu que a divulgação com 30 dias antes do início de semestre é 

praticamente inviável porque diminuiria a possibilidade de contemplar ao maior 

número possível de alunos,  a  otimização da estrutura curricular e a média de 

matrículas do ciclo básico nas disciplinas ofertadas pelo curso de física.-----------------

---------------------------------------------------------------------Terminados os esclarecimentos 

o Prof. Ado Jório de Vasconcelos retornou a palavra para o estudante que se 
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manifestou favorável a idéia de beneficiar o maior número de alunos do ciclo básico 

e concordou que se deve obedecer os prazos  do calendário de matrícula da 

PROGRAD aos alunos do ciclo básico.  O representante do DA (Diretório 

Acadêmico) concordou que a divulgação antecipada dos nomes dos professores e 

respectivas suas disciplinas seja feita apenas para os estudantes do profissional e 

da pós-graduação. Em seguida agradeceu os esclarecimentos prestados pelos 

professores Alfredo Gontijo de Oliveira, Antônio Sérgio Teixeira Pires e Simone Silva 

Alexandre sendo favorável em manter a flexibilidade para aumentar as possibilidade 

em atender ao maior número possível de matrículas.-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 8. RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DO PROF. EDUARDO DE CAMPOS VALADARES REFERENTE AO 

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE ENSINO E EXTENSÃO REALIZADOS 

NAS SALAS 2062 E 2063 (A, B e C):  o Prof. Ado Jório de Vasconcelos explicou 

aos membros do plenário que os professores José Guilherme Martins Alves Moreira 

(Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Física) e Paulo Sérgio 

Soares Guimarães (Coordenador do Colegiado do Curso de Pós-graduação em 

Física) solicitaram formalmente, em 27 de outubro de 2015, um espaço adicional 

para ampliação da Sala de Demonstrações sugerindo a sala 2062. (carta anexa). 

Disponibilizou para análise o relatório do professor Eduardo de Campos Valadares e 

colocou o assunto em discussão. Os membros da Câmara Departamental após 

verificar a documentação decidiram nomear uma comissão analisar o pedido dos 

coordenadores.  Após votação foram indicados os seguintes professores em ordem 

de prioridade: 1. José Marcos Andrade Figueiredo, Sebastião José Nascimento de 

Pádua e Wagner Nunes Rodrigues com 5 indicações; 2. Bernardo Ruegger Almeida 
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Neves e Franklin Matinaga. Fica a cargo da chefia convidar os 3 primeiros mais 

indicados e dar sequência as indicações. O parecer da comissão será apreciado em 

reunião posterior.------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------9. PROPOSTA DE REALOCAÇÃO DE GABINETES DO DEPARTAMENTO 

DE FÍSICA: o presidente apresentou o relatório da Comissão de Espaço  e solicitou 

ao Prof. Ricardo Wagner Nunes para fazer uma exposição geral da proposta. O 

professor Wagner Nunes esclareceu que a comissão fez o levantamento dos 

gabinetes disponíveis para realocação e apresentou a lista das salas disponíveis 

para alocação, a seguir: 4123 (K, F e R), 4195, 4191, 4131, 4133 e 4181. Informou 

que foi proposto disponibilizar a sala 4135 para os professores eméritos, liberar as 

salas maiores para alocar os pos-doutorandos e reiniciar a lista para que os 

professores que estão em gabinetes compartilhados possam fazer sua escolha de 

acordo com os critérios já determinados pela Câmara Departamental.------------------- -

Antes de iniciar as discussões os professores Gustavo Almeida Magalhães Sáfar e 

Rodrigo Gribel Lacerda solicitaram autorização ao presidente e se retiraram da 

sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminados os esclarecimentos o presidente consultou os membros do plenário se a 

discussão poderia ser transferida para a reunião de agosto e solicitou aos membros 

da do plenário fazer uma análise detalhada do relatório e encaminhar suas 

manifestações à Câmara Departamental. Após tomar conhecimento os membros do 

plenário concordaram em retomar as discussões em agosto de 2016..--------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

10. OUTROS ASSUNTOS: A) Solicitação do Prof. Ubirajara Agero Batista para 
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lecionar 2 turmas da disciplina FIS069 - Fundamentos de Eletromagnetismo, 

com o dobro do número de alunos (Correspondente a 04 turmas) juntamente 

com um aluno em Estágio Docente no segundo semestre de 2016: foi feita 

leitura da carta do professor e o assunto colocado em votação. Ficou decido 

encaminhar o pedido para análise da Profa. Simone Silva Alexandre, Subchefe do 

Departamento, que avaliará a possibilidade no momento da elaboração da 

distribuição dos encargos didáticos para o segundo semestre de 2016. ------------------

B) Projeto de Extensão - Realização de Eventos: Título: NT17 - Oitava 

Conferência Internacional sobre Ciências e Aplicação de Nanotubos e 

Materiais de Baixa Dimensionalidade". Coordenador: Profa. Ariete Righi. 

Período de 01/7/2016 a 30/08/2017.  A documentação foi disponibilizada para 

análise dos membros do plenário e após verificar que estava de acordo com as 

normas vigentes foi aprovado por unanimidade..------------------------------------------------- 

C) Projeto de Extensão - Realização de Eventos: Título: IX MICROMAT. 

Coordenador: Profa. Karla Balzuweit. após análise da documentação e verificar 

que estava de acordo com as normas vigentes foi aprovado por unanimidade.---------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerrada a sessão  o Prof. Ado Jório de Vasconcelos agradeceu a participação de 

todos e encerrou a sessão da qual foi lavrada a presente ata, por mim, Edina de 

Souza Cruz, Secretária do Departamento de Física, que vai assinada por todos os 

membros presentes. Belo Horizonte, 16 de junho de 2016. 


	ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada às 14h30 do dia 16 de junho de 2016, na sala 4114, do Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 009 13 de junho de 2016, com a presença dos ...
	1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 13/05/2016: aprovada com 10 votos a favor e 01 abstenção..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	2. HOMOLOGAÇÃO: AFASTAMENTOS DO/NO PAÍS (PEDIDOS FEITOS ATÉ 13 DE JUNHO DE 2016): homologados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
	Entretanto, as disciplinas do ciclo básico, devido ao grande número de cursos demandantes, e da sua complexidade não possibilita a divulgação da lista definitiva antes das Fases da Matrícula (1a. Fase: 13/07/2016 a 17/07/2016) - 2a. Fase: 23/07/2016 a...



