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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
realizada às 14h30 do dia 08 de maio de 2015, na sala 4114, do Departamento de
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No. 007 de 04 de
maio de 2015, com a presença dos seguintes membros: professores Ariete Righi
(Presidente), Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado (Subchefe), Ado Jório de
Vasconcelos, Antônio Sérgio Teixeira Pires, Carlos Henrique Monken, André
Santarosa Ferlauto, Gustavo de Almeida Magalhães Sáfar, Simone Silva Alexandre
e a discente Denise Ferreira Ávila.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. COMUNICAÇÕES: não houveram comunicações a serem feitas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. APROVAÇÃO DAS ATAS: REUNIÃO DE 24/04/2015: aprovada com 02
abstenções. REUNIÃO DE 28/04/2015: aprovada com 01 abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

APROVAÇÃO

DOS

RELATÓRIOS

DE

ATIVIDADES

(INA/2014):

A)

DEPARTAMENTAL: a presidente informou aos membros do plenário que a CPPD
(Comissão Permanente de Pessoal Docente) não disponibilizou o Relatório
Departamental porque não foi possível, devido à problemas técnicos, compilar os
dados do sistema anterior para o atual. Em vista disso a análise e aprovação do
relatório departamental foi retirada da pauta.----------------------------------------------------B) INDIVIDUAIS: após análise e discussão foram aprovados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida a Profa. Ariete Righi apresentou proposta para acrescentar o item
"Coordenação de projeto de pesquisa", 30 pontos, à Tabela de Critérios de
Avaliação dos Relatórios Docentes. Esta inclusão deve-se à necessidade de cumprir
as normas estabelecidas no Art. 14, item b, da

Resolução Complementar No.

04/2014, de 10 de junho de 2014 e para subsidiar a análise dos pedidos de
progressão funcional dos professores recém-contratados (Adjunto A). Após
discussão e votação a proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------A presidente sugeriu ao plenário pensar em futuras alterações na tabela para
adequar aos critérios estabelecidos na Resolução. Esclareceu que esta discussão é
de fundamental importância para que se faça uma análise mais qualitativa da
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produção docente e não quantitativa. Após discussão foi aprovado, por
unanimidade, que a Chefia juntamente com os membros da Comissão de Avaliação
dos Relatórios Docentes discutam e apresentem

propostas para alteração da

tabela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROF. MARCELO PALEÓLOGO
ELEFTERIADIS DE FRANÇA SANTOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO: a Profa. Ariete Righi fez leitura do OF/CPPD.055/2015 que
solicita manifestação da Câmara sobre o assunto. Em seguida informou que a vaga
cedida pela UFRJ irá para o banco de vaga de professor-equivalente da UFMG e
não retornará para o Departamento de Física. Após análise e discussão a
redistribuição foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. OUTROS ASSUNTOS: RECLAMAÇÕES DOS ALUNOS DAS TURMAS DO
PROF. VALERI KOKSHENEV: a presidente fez leitura de todas as cartas dos
alunos e disponibilizou para análise do plenário e colocou o assunto para discussão.
Os membros do plenário analisaram as reclamações dos alunos das turmas sob
responsabilidade do Prof. Valery Kokshenev e, devido à reincidência do
comportamento inadequado do professor dentro da sala de aula, decidiram retirar os
encargos didáticos do professor a partir de 11/05/2015. A decisão foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------Ficou aprovado, também, encaminhar toda a documentação ao Diretor do ICEx,
Prof. Antônio Flávio de Carvalho Alcântara para que sejam tomadas providências
cabíveis em relação ao comportamento em sala de aula do professor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 08 de maio de 2015.

