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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE
FÍSICA, realizada às 14h30 do dia 02 de agosto de 2018, do Departamento de
Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 007/2018 de
'30 de julho de 2018, com a presença dos seguintes membros: professores
Rogério Magalhães Paniago, Crisitano Fantini Leite (Subchefe), Ado Jório de
Vasconcelos, Eduardo de Campos Valadares, José Rachid Mohallem, Sebastião
José Nascimento de Pádua, Carlos Basílio Pinheiro, Karla Balzuweit, Leonardo
Cristiano Campos, Von Braun do Nascimento, o servidor Técnico-administrativo
Ulisses Filgueiras Emediato e os discentes Ludmila Maria Diniz Leroy e Leonardo
Oliveira Machado de Souza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA A COMISSÃO EXAMINADORA DO
CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO A - NÍVEL 01. Área de
Conhecimento: Física Experimental nas seguintes Áreas: 1. Física aplicada
com ênfase em instrumentação, aplicações biomédicas e problemas
industriais relacionados à física; 2. Biofísica experimental; 3. Física atômica
e

molecular

experimental

com

ênfase

em

redes

óticas

ou

testes

fundamentais de física: o Prof. Rogério Magalhães Paniago colocou em
discussão a indicação de nomes para a comissão e a data de realização do
concurso. Informou que se tem um prazo de 30 a 90 dias para a realização das
provas, conforme publicado no edital. Discutiu-se então a melhor data para se
realizar o concurso e aprovou-se, por unanimidade, que se tente sua realização,
preferencialmente, nos dias 24 a 29 de setembro de 2018, de acordo com a
disponibilidade da comissão. Colocou-se a seguir em discussão a proposta dos
nomes para comporem a banca examinadora. Após discussão os membros da
Câmara concordaram com a indicação da seguinte lista para membros titulares
externos à UFMG: Jose Paulo Rodrigues Furtado de Mendonça (UFJF), Jarbas
Caiado de Castro (USP/IFSCar); Antônio José de Castro Filho (USP - Ribeirão
Preto), Paulo Mascarello Bisch (UFRJ/IBCCF), Oswaldo Baffa (USP - Ribeirão
Preto); Filho Valtencir Zucolott (USP/IFSCar); Silvia Carolina Guatimosim Fonseca,
(ICB - UFMG); Ronaldo Alves Pinto Nagem (ICB - UFMG); Luiz Henrique
Capparelli Mattoso (EMBRAPA); Osvaldo Novais de Oliveira Junior (USP- IFSCar);
Fernando Alvarez (UNICAMP/IFGW); Sérgio Álvaro de Souza Camargo Jr.
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(UFRJ); Fernando Lázaro Freire Junior (PUC-RIO).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida colocou-se em discussão a proposta dos nomes do corpo docente
do departamento. Após alguma discussão surgiu a seguinte proposta para
MEMBROS TITULARES: professores Ronald Dickman e Rodrigo Gribel Lacerda.
Como MEMBROS SUPLENTES foram indicados os professores Gerald Weber e
Roberto Magalhães Paniago. Colocada em votação a composição da comissão
com os nomes acima sugeridos foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O 2o. SEMESTRE DE
2018: o presidente do plenário apresentou a planilha com a distribuição didática e
solicitou aos membros da Câmara Departamental para analisar, separadamente,
as indicações de disciplinas atribuídas a cada docente. Em seguida a proposta,
anexa, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.------------------------Ficou aprovado que quaisquer alterações que se considerarem necessárias
poderão ser feitas pelo Subchefe do Departamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. OUTROS ASSUNTOS: A) COMISSÃO DE PLANEJAMETO ESTRATÉGICO:
o presidente informou que foram alocadas 02(duas) novas vagas para concurso
docente ao departamento. Esclareceu que o planejamento anterior está em fase
de conclusão e as próximas vagas do relatório da atual são para teoria e
astrofísica. Salientou que a comissão deve se reunir para fazer o novo
planejamento tendo em vista a possibilidade de concessão de novas vagas pela
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 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, 02 de agosto de
2018.

