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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA, realizada às 14h50 do dia 15 de outubro de 2019, na sala 4114 do 

Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme CONVOCAÇÃO/DF No 

023/2019, de 09 de outubro 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, Bernardo Ruegguer de Almeida Neves, 

José Rachid Mohallen, Ricardo Wagner Nunes, Carlos Basílio Pinheiro, Juan Carlos 

González Perez, Karla Balzuweit, Lucas Álvares da Silva Mól, e a discente Ludmila 

Augusta Soares Botelho.-------------------------------------------------------------------------------------      

O Presidente iniciou a reunião esclarecendo que a mesma se tratava estritamente do 

conteúdo do e-mail assinado pelo Prof. Marcos Assunção Pimenta, no dia 04/10/2019, 

não havendo necessidade de deliberação a ser realizada sobre o ato em si. A seguir, 

por se tratar de assunto de interesse pessoal, o Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes 

Cançado passou a presidência da sessão para o Prof. Ângelo Malachias de Souza, e se 

retirou do plenário definitivamente. Após deliberação, os membros decidiram aprovar, 

com uma abstenção da discente presente, o seguinte texto sobre o assunto em pauta: 

“A Câmara do departamento de Física considera que a participação do Prof. Luiz 

Gustavo de Oliveira Lopes Cançado no projeto MGgrafeno 2.0 está de acordo com a 

regulação vigente e não fere princípios éticos e morais relativos ao exercício do cargo.”-- 

Após deliberação, os membros solicitaram ao Setor Administrativo do Departamento 

para que seja elaborado 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.----------------------------------------------------------------------

Terminadas as discussões, o presidente em exercício, Prof. Ângelo Malachias de Souza, 

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, 15 de outubro de 2019.  


