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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA, realizada às 14h30 do dia 08 de novembro de 2019, na sala 4114 do 

Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme 

CONVOCAÇÃO/DF No 024/2019, de 04 de novembro de 2019, com a presença 

dos seguintes membros: professores Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado 

(Presidente), Ângelo Malachias de Souza (Subchefe), Emmanuel Araújo Pereira, 

Marcos Assunção Pimenta, Ricardo Wagner Nunes, Juan Carlos González Perez, 

Lucas Álvares da Silva Mól, Maria Cristina de Assis Rabello Soares, Wagner José 

Corradi Barbosa, o servidor técnico-administrativo Júlio César de Oliveira e os 

discentes Luara Midori Nakamura e Thiago Carvalho Ribeiro.-----------------------------

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 06/09/2019 (Extraordinária), 

13/09/2019 (Extraordinária em regime de urgência), 27/09/2019 (Ordinária), 

07/10/2019 (Extraordinária) e 15/10/2019 (Extraordinária): as atas dos dias 

06/09/2019, 13/09/2019, 07/10/2019 e 15/10/2019 foram aprovadas por 

unanimidade. Ata de 15/10/2019: registrar a decisão que determinou a elaboração 

um documento (planilha) contendo os dados compilados dos projetos de Extensão 

e Pesquisa que envolvam empresas com participação de docentes do 

Departamento. Os dados devem incluir relação de bolsistas, carga horária e 

valores das bolsas. O documento deve ser disponibilizado para consulta de forma 

a dar transparência à participação dos docentes em tais projetos, verificando-se se 

eles estão de acordo com a legislação vigente.------------------------------------------------

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

2. HOMOLOGAÇÃO: Afastamentos do/no país: pedidos feitos até 07/11/2019: 

o presidente disponibilizou a listagem com a relação dos docentes em 

afastamento. Em seguida colocou o assunto para homologação. Antes de iniciar a 

votação, o Prof. Marcos Assunção Pimenta solicitou a verificação da relação dos 

docentes com afastamentos superiores a 15 (quinze) dias. Observou que o Prof. 

Flávio Orlando Plentz Filho está afastado por 35 (trinta e cinco) dias e solicitou 

informações sobre as normas que definem a liberação dos docentes responsáveis 

por turmas de Ensino à Distância. Questionou se docentes que lecionam na 

modalidade à distância possuem a prerrogativa de se afastarem por todo semestre  
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letivo e argumentou sobre a questão legal deste processo de afastamento. O Prof. 

Wagner José Corradi esclareceu que não há distinção entre afastamentos para 

docentes que atuam no ensino presencial ou à distância. Informou que a chefia 

pode realizar aprovação ad-referendum, sendo esta referendada pela Câmara, 

desde que não haja prejuízo aos encargos didáticos e nem ao atendimento aos 

discentes. O Prof. Marcos Pimenta solicitou informação sobre a legislação que 

rege sobre o assunto, bem como o levantamento dos afastamentos com mais de 

quinze dias realizados pelo Prof. Flávio Plentz. Os membros do plenário 

concordaram com a solicitação, e indicaram que as informações fossem 

apresentadas na próxima reunião. Decidiu-se pela suspensão da avaliação do 

pedido do Prof. Flavio Plentz, até que as informações sejam apresentadas. Após 

votação, os demais afastamentos foram homologados por unanimidade.--------------

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

3. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA O COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM 

FÍSICA: o presidente informou que foram abertas inscrições para 02 (dois) 

representantes, titulares e seus respectivos suplentes, junto ao Colegiado de 

Graduação em Física.  Comunicou que, após consulta ao corpo docente, 

inscreveram-se os seguintes professores: Chapa 1) Ariete Righi (T) e Elmo 

Salomão Alves (S); Chapa 2) Myriano Henriques de Oliveira Júnior (T) e Leonardo 

Cristiano Campos (S). O presidente comunicou que todos os inscritos são atuais 

membros do colegiado com vencimento de mandatos em 22/11/2019, e que estão 

interessados em serem reconduzidos. Após votação, a indicação das chapas foi 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------

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

-4. PEDIDO DE ANUÊNCIA DE DISCIPLINAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DE MATEMÁTICA (DIURNO E NOTURNO: o presidente informou que através do 

OF.COLGRAD.MAT.129/2019, datado de 11 de outubro de 2019, o Colegiado do 

curso de Graduação em Matemática solicitou anuência para as seguintes 

disciplinas: FIS069 - Fundamentos de Eletromagnetismo, FIS086 - Fundamentos de 

Oscilações, Ondas e Ótica, FIS090 - Recursos Didáticos: Mecânica, Fluidos e 

Física Temática, FIS095 - Recursos Didáticos: Eletromagnetismo, FIS143 - 

Recursos  Didáticos:  Ondas,  Óptica  e  Física Moderna,  FIS152 - Fundamentos de  
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Mecânica dos Fluidos e Termodinâmica, FIS153 - Física Experimental Básica: 

Eletromagnetismo, FIS154 - Física Experimental Básica: Termodinâmica, FIS155 - 

Física Experimental Básica: Ondas e Óptica. Após análise e discussão, o pedido foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Entretanto, deverão ser 

mantidos todos os pré-requisitos exigidos na grade curricular do Curso de 

Graduação em Física. Segue anexo, formulário de anuência.-------------------------------

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

5. SOLICITAÇÃO DO PROF. EDUARDO DE CAMPOS VALADARES PARA 

FAZER PARTE DO COMITÊ GESTOR DO LIPq - Laboratório Aberto IdeaReal 

BioLab DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. Chamada PRPq para 

Laboratórios Multiusuários: o presidente fez leitura da  carta  do  professor  e  

informou  que  o  docente propôs que o servidor Técnico-administrativo Daniel 

Ribeiro Teixeira, Técnico do Laboratório de Inovação, Prototipagem e Simulação 

(LIPS) pudesse atuar no projeto. A participação de ambos foi aprovada por 

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

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

6. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL: o Prof. Luiz 

Gustavo de Oliveira Lopes Cançado apresentou orçamento feito pelo servidor 

Messias Renato de Castro Teixeira, com as devidas justificativas para realizar a 

manutenção do sistema de ar condicionado central. Informou que o valor total do 

orçamento é de R$31.572,00 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais). 

Informou, também, que foi solicitada liberação de recurso da chefia para cobrir as 

despesas. Após alguma discussão, foi colocada em votação a liberação de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) dos recursos da chefia para subsidiar parte da obra, e que 

a chefia deverá negociar a divisão do restante do valor entre os usuários do 

sistema. Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------

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

7. DELIBERAÇÃO SOBRE O ESPAÇO FÍSICO E DOS TÉCNICOS DO 

LABORATÓRIO DE NANOMATERIAIS QUE ERAM COORDENADOS PELO 

PROF. LUIZ. ORLANDO LADEIRA: o presidente iniciou a discussão informando 

que, em virtude da aposentadoria do Prof. Luiz Orlando Ladeira ocorrida em 23 de 

agosto  de  2019,  conversou  com  os  professores  Lívia Siaman Gomes  e Rodrigo  
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Gribel Lacerda, e com os servidores técnico-administrativos Loudiana Mosqueira 

Antônio e Érick de Souza Ávila sobre a proposta para transformar o Laboratório de 

Nanomateriais em Laboratório Multiusuários de Preparação de Amostra. Comunicou 

que pretende indicar a servidora Loudiana Mosqueira Antônio para Supervisora 

Técnica dos Laboratórios Multiusuários. Em seguida colocou o assunto para 

discussão. O Prof. Marcos Assunção Pimenta abriu as discussões questionando o 

fato de o assunto não ter sido encaminhado para a Comissão de Espaço Físico 

antes de ser discutido pela Câmara Departamental.  O Prof. Luiz Gustavo O. L. 

Cançado fez uma abordagem geral e explicou que se trata de uma proposta que 

não envolve demanda por área e nem alteração do espaço, não havendo portanto 

necessidade de consulta à Comissão de Espaço Físico. O Prof. Ricardo Wagner 

Nunes esclareceu que, conforme informado pelo Chefe do Departamento, a 

deliberação não é sobre concessão de área e o tema ultrapassa as funções da 

Comissão de Espaço Físico. Argumentou que o estudo deve ser encaminhado à 

Comissão de Planejamento Estratégico, uma vez que se trata de análise da 

conjuntura geral para transformar o laboratório em estrutura multiusuária. A Profa. 

Maria Cristina de Assis Rabello Soares informou que esta idéia foi proposta em 

junho/2016 e que a Profa. Karla Balzuweit  foi  indicada   para   elaborar   um   

projeto   para implantação do laboratório multiusuário de preparação de amostras. 

Sugeriu que a Comissão de Planejamento Estratégico analisasse o projeto da 

professora Karla Balzuweit. O Prof. Marcos Assunção Pimenta avaliou a explicação 

do presidente e sugeriu que a câmara enviasse carta aos membros da Comissão de 

Espaço Físico informando que houve equívoco na interpretação dos membros da 

comissão sobre o Item 7 da pauta. Explicar que em virtude de não haver demanda 

para alocação ou alteração de local (uso de espaço físico) a comissão não foi 

consultada. A idéia é definir se o Laboratório de  Nanomaterias  se  tornará  uma  

estrutura  multiusuária, não  sendo, portanto, atribuição da Comissão de Espaço 

Físico deliberar sobre o assunto. O Prof. Wagner José Corradi Barbosa enfatizou 

que está claro para os membros da Câmara que o tema não está relacionado à 

atribuição de áreas e sim de estratégias. Terminadas as discussões foi feito o 

seguinte encaminhamento: A) Enviar a proposta para estudo da Comissão de 

Planejamento Estratégico juntamente com o relatório da Profa. Karla Balzuweit.   
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Após estudo, se houver demanda por área, o tema deverá ser encaminhado para a 

Comissão de Espaço Físico. Aprovado por unanimidade; B) Elaborar carta para a 

Comissão de Espaço Físico esclarecendo que houve um mal-entendido na 

interpretação do assunto do Item 7 da pauta, uma vez que o assunto não envolve 

distribuição de espaço físico. O presidente se eximiu da responsabilidade de 

elaborar a carta, ficando a tarefa sob responsabilidade dos demais membros. 

Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------

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

8. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO: "TRANSISTORES DE COMPORTA 

ELECTROLÍTICOS PARA ELETRÔNICA FLEXÍVEL". PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO. COORDENADOR: PROF. JUAN CARLOS GONZÁLEZ PEREZ: antes de 

iniciar a discussão, o Prof. Juan Carlos González Perez se retirou da sessão por se 

tratar de assunto de seu próprio interesse. Foi solicitada a prorrogação de vigência 

até 30 de junho de 2020. Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------

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

9. OUTROS ASSUNTOS: PEDIDO DE RENÚNCIA DOS MEMBROS DA 

COMSSÃO DE ESPAÇO FÍSICO: o presidente apresentou carta dos membros da 

comissão composta pelos professores Ariete Righi (Presidente), Karla Balzuweit, 

Roberto Luiz Moreira e a servidora Técnico-administrativa Adriana Moreira Gomes. 

Propôs transferir a discussão para a próxima reunião. Aprovado por unanimidade.---

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

Terminadas as discussões, o presidente 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, 08 de novembro de 2019. 

 


