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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA, realizada às 15 horas do dia 12 de julho de 2019, na sala 4114 do 

Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme 

CONVOCAÇÃO/DF No 012/2019, de 24 de junho de 2019, com a presença dos 

seguintes membros: professores Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado 

(Presidente), Ângelo Malachias de Souza (Subchefe), Ado Jório de Vasconcelos, 

Eduardo de Campos Valadares, José Rachid Mohallem, Karla Balzuweit, Lucas 

Lages Wardil, Wagner José Corradi Barbosa, o servidor Técnico-Administrativo 

Ulisses Filgueiras Emediato e as discentes Ludmila Maria Diniz Leroy e Luara 

Midori Nakamura.-------------------------------------------------------------------------------------

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

COMUNICAÇÃO: Vagas de concurso alocadas pela Comissão Permantente 

de Pessoal Docente - CPPD: o presidente comunicou que, conforme sugerido 

pelos membros da Câmara Departamental em reunião realizada no dia 

27/06/2019, consultou a Profa. Juliana Torres de Miranda, presidente da CPPD, 

sobre a possibilidade de realizar novo concurso na Área de Física Teórica sem 

que se tenha necessidade de contratar algum dos candidatos aprovados no 

último concurso (Edital no. 574, de 01 de novembro de 2018, publicado no DOU - 

Diário Oficial da União, em 07 de novembro de 2018).  A presidente informou que 

sim, desde que não tenha interseção com as áreas dos candidatos aprovados no 

concurso anterior. Lembrou que os editais referentes às vagas alocadas (Ofício 

No. 307/2019/CPPD/PRORH/UFMG, de 13 de junho de 2019) devem ser 

encaminhados para publicação até o dia 05/09/2019.--------------------------------------  

b) Perda de professores substitutos: o presidente comunicou que 

provavelmente os contratos dos 02(Dois) professores substitutos não serão 

renovados e que não poderá contar com estes docentes na distribuição didática. 

Esclareceu que novas vagas poderão ser concedidas com a aprovação do Plano 

de Qualificação de Docentes, que permite a alocação de vagas de professor 

substituto para suprir encargos didáticos de professores afastados para 

realização de estágio pós-doutoral. Concluiu que está elaborando o plano e, 

posteriormente, encaminhará para aprovação em consulta "On line" da Câmara.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 2. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DIDÁTICOS PARA O SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2019: antes de iniciar a análise da distribuição didática, o 

presidente apresentou para discussão do plenário o seguinte assunto: Índice de 

reprovação das disciplinas do ciclo básico do Departamento de Física: foi 

apresentado o relatório, elaborado pela Seção de Ensino do ICEx, com o 

levantamento do índice de reprovação de estudantes nas disciplinas de 

Fundamentos de Mecânica e Fundamentos de Eletromagnetismo. Esclareceu 

que há preocupação com o número elevado de reprovações nas disciplinas e é 

preciso averiguar se o problema está relacionado aos professores ou à 

dificuldade dos alunos com o conteúdo programático.  Apresentou proposta para 

elaborar e aplicar uma mesma prova para todos os alunos destas disciplinas, 

independente do curso. A realização da prova unificada será aos sábados e será 

utilizada como parte da estratégia didática para melhoria na qualidade de ensino,  

permitindo a comparação entre técnicas de ensino, viabilidade de conteúdo 

programático e, principalmente, a comparação do rendimento entre as diversas 

turmas, segundo critérios confiáveis. Encerrada a discussão, a proposta foi 

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

Em seguida, o presidente apresentou a planilha com a distribuição preliminar da 

distribuição didática e solicitou aos membros da Câmara Departamental para 

analisar, separadamente, as indicações de disciplinas atribuídas a cada docente. 

Colocada em votação, a distribuição didática foi aprovada por unanimidade. 

Alguns alguns ajustes poderão feitos pelo subchefe do departamento e 

apresentados para homologação em reunião de Agosto/2019.--------------------------  

Terminada a análise, foi colocado para discussão o Pedido de Redução de 

Encargos do Prof. Eduardo de Campos Valadares: o professor solicitou que 

fosse verificada a possibilidade de diminuir seus encargos didáticos de 16 para 

12 créditos. Por se tratar de assunto de seu próprio interesse o Prof. Eduardo 

Valadares de retirou da sessão. Os membros do plenário verificaram que foram 

atribuídas ao professor 06 turmas da disciplina de Física Experimental Básica: 

Eletromagnetismo (FIS153) e mais 04 créditos da disciplina de Tópicos em Física 

D: Projetos, Inovação e Prototipagem do curso de graduação. Os representantes 

da Câmara ponderaram que a disciplina equivale às atividades de orientação e  
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pesquisa desenvolvidas por docentes que recebem bolsa de produtividade ou de 

inovação tecnológica e, sendo assim, o pedido não deveria ser aprovado. 

Entretanto, o Prof. Luz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado argumentou que o 

tópico é muito importante e as atividades do projeto devem ser incentivadas.  O 

pedido foi reavaliado pelos membros do plenário que aprovaram, por 

unanimidade, a redução de 04 (quatro) créditos nos encargos didáticos do 

professor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Curso de Verão: o Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado informou que 

a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) aprovou a oferta do Curso de Verão e 

que o mesmo será oferecido novamente em janeiro/2020, com matrículas em 

dezembro/2019.---------------------------------------------------------------------------------------

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

3. ANUÊNCIA DE DISCIPLINAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

BIOLOGIA, QUÍMICA E MATEMÁTICA À DISTÂNCIA: o Prof. Luiz Gustavo de 

Oliveira Lopes Cançado informou que foi solicitado pelos colegiados dos cursos 

de Graduação em Biologia,  Química e Matemática anuência das seguintes 

disciplinas à distância: Física IV (Eletromagnetismo) - ICE083, Física V (Óptica e 

Física Moderna) - ICE087 e Física VI (Termodinâmica). Comunicou que em 

outubro de 2018 foi negociada a alocação de 02 (duas) vagas docentes para 

compensar o trabalho feito nos últimos anos para os cursos de graduação à 

distância. A Profa. Benigna Oliveira, Pró-Reitora de Graduação, comunicou que a 

Câmara de Graduação recomendou a concessão das vagas para o 

Departamento de Física. Entretanto, a Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD), com base na planilha do Prof. Ricardo Takahashi, foi contrária 

à alocação. Esclareceu que é preciso aprovar a anuência para que não haja 

prejuízo aos alunos matriculados. Os membros recomendaram à chefia negociar 

a liberação das vagas argumentando que, sem a contratação de docentes, a 

oferta de disciplinas será inviável, uma vez que não terá professores para atuar 

nas aulas presenciais, realizadas aos sábados, referente à parte experimental.  

Após votação, os membros do plenário foram contrários à aprovação das  
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anuências para os cursos.-------------------------------------------------------------------------

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

4. OUTROS ASSUNTOS: A) SOLICITAÇÃO DE CONTRATO, COMO  

PROFESSOR VOLUNTÁRIO, DO PESQUISADOR FERNANDO EUSTÁQUIO 

DANTAS DOS SANTOS: foi apresentada proposta do pesquisador e, após 

analisar os termos do contrato, o plano de trabalho foi aprovado por 

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

B) APROVAÇÃO DO PROJETO INTITULADO "PRODUÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS DE OURO PARA APLICAÇÃO 

BIOMÉDICA. COORDENADOR: PROF. LUIZ ORLANDO LADEIRA. Após 

análise e verificar que o projeto está de acordo com as resoluções que regem as 

atividades de extensão e com parecer favorável emitido pelo Prof. Maurício 

Veloso Brant Pinheiro, o projeto foi 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, 12 de julho de 2019.  


