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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA, realizada às 14h30 do dia 23 de maio de 2019, na sala 4114 do 

Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme 

CONVOCAÇÃO/DF No 011/2019, de 22 de abril 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, Leonardo Cristiano 

Campos, Lucas Álvares da Silva Mól, Wagner José Corradi Barbosa e as 

discentes Ludmila Maria Diniz Leroy e Luara Midori Nakamura.------------------------

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

COMUNICAÇÃO: pedido para alocação de Vagas Extramatriz: o presidente 

informou que não fez o pedido porque o prazo para apresentação da proposta 

encerraria no dia 31/05/2019, não havendo, portanto, tempo hábil para fazer a 

fundamentação. Ponderou que a contratação de professor especialista em 

determinada área de conhecimento deve ser feita em consenso com a Comissão 

de Planejamento Estratégico e ampla discussão que inclui análise do contexto 

histórico, da legitimidade e da política de contratação. Os membros do plenário 

concordaram com as considerações do presidente e propuseram discutir no 

Brainstorming a contratação docente para a Área de Ensino e o projeto 

pedagógico ao Ensino de Licenciatura. --------------------------------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 28/03/2019, 01/04/2019,  

04/04/2019, 25/042019 (Extraordinária), 25/04/2019 e 08/05/2019 (On line): 

Aprovadas por unanimidade. Ata da reunião de 25/04/2019: os membros do 

plenário decidiram alterar a mensagem a ser enviada aos convidados a ministrar 

palestras no ciclo de Seminários Gerais do Departamento da seguinte maneira: 

"Gostaríamos de salientar que a platéia geralmente inclui não especialistas, e 

que a apresentação do seminário deve estar em consonância com a resolução 

09/2016 da UFMG, que dispõe sobre a violação de direitos humanos e a 

erradicação de atos discriminatórios de qualquer natureza no âmbito da 

Universidade Federal de Minas Gerais". Após votação, a alteração da frase e a  
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Ata foram aprovadas por unanimidade.--------------------------------------------------------

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

2. HOMOLOGAÇÕES: afastamentos do/no país: pedidos feitos até 

22/05/2019: homologados por unanimidade.--------------------------------------------------

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

3. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CRIOU O TÍTULO DE PROFESSOR 

INSIGNE DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA: o presidente colocou para 

discussão uma proposta para revogar o título, conforme sugerido na reunião do 

dia 28/03/3019. Terminadas as discussões, foi colocada em votação a seguinte 

proposta: "Revogar a decisão da reunião de 18 de dezembro de 2008, que 

deliberou e aprovou a criação do título de “Professor Insigne”, no âmbito do 

Departamento de Física, tendo em vista que os títulos reconhecidos pela UFMG 

estão estabelecidos em seu Regimento Geral - Capítulo IV. Artigos 96 e 97". 

Aprovada com 08(oito) votos favoráveis e 01(um) voto contrário do Prof. Lucas 

Álvares da Silva Mól.--------------------------------------------------------------------------------

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

4. PROMOÇÃO FUNCIONAL DA CLASSE DE PROFESSOR ADUNTO DO 

NÍVEL I PARA O II DOS SEGUINTES PROFESSORES: Gustavo Andrés 

Guerreiro Eraso; Gustavo Almeida Magalhães Sáfar, Luis Eugênio 

Fernandez Outon e Myriano Henriques de Oliveira Júnior. Foram analisados, 

separadamente, os relatórios, os planos de trabalho e a pontuação dos docentes. 

Após verificar que os pedidos estavam de acordo com as normas vigentes, foram 

aprovados por unanimidade.----------------------------------------------------------------------

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

5. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COLEGIADOS E COMISSÕES: a) 

Colegiado do Curso de Graduação em Ciência da Computação: foram 

indicados os professores Gerald Weber e Gustavo Andrés Guerrero Eraso como 

membros Titular e Suplente, respectivamente. O mandato será de 23/05/2019 

até 22/05/2021. b) Comissão de Análise dos Pedidos de Dispensa de 

Disciplina para Transferência, Obtenção de novo Tiíulo, Reopção e 

Reaproveitamento de Estudos: foram reconduzidos os professores Carlos 

Heitor  D’Ávila   Fonseca   e  Fernando    Augusto   Batista. O  mandato   será  de  
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23/05/2019 até 22/05/2021; c) Colegiado do Curso de Graduação em Química 

e Química Tecnológica: foram designados os professores Lívia Siman Gomes e 

Ubirajara Agero Batista, como membros Titular e Suplente respectivamente, a 

partir de 01 de agosto de 2019, em substituição aos professores Luiz Orlando 

Ladeira (Titular) e Antônio Sérgio Teixeira Pires (Suplente). O mandato será de 

01/08/2019 até 30/07/2021; d) docente para compor a portaria que irá 

reestruturar o Comitê de Internacionalização: foi indicado o Prof. José Rachid 

Mohallem. Após votação, todas as indicações foram aprovadas por 

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

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

6. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CONSOLIDADO ACADÊMICO 

DEPARTAMENTAL RECAD/2016: o relatório extraído do Sistema de Relatórios 

Departamental da CPPD/UFMG foi apresentado para análise do plenário. Após 

verificar que os dados compilados pelo sistema apresentavam inconsistências, 

os membros do plenário não aprovaram o relatório. Ficou decidido que deverá 

ser feita uma correção, e que a mesma deverá ser encaminhada à CPPD. 

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

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

7. RESOLUÇÃO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA 

PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE FISICA DEVOLVIDAS PELO 

ICEx: o Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado apresentou proposta para 

manter as salas devolvidas pelo ICEx fechadas até que fosse feita a 

reestruturação e o estudo para utilização definitiva da área. A sugestão do 

presidente foi discutida pelos membros do plenário e, após discussão, foi 

colocada em votação a seguinte proposta: "a partir do 2o semestre de 2019, as 

salas de número 2054, 2055, 2056, 2057, 2059, 2060, 2071 e 2072 somente 

poderão ser utilizadas para aulas do curso de pós-graduação em Física, estando 

vedada a utilização das mesmas para qualquer outro fim". A proposta e a 

resolução que Dispõe sobre a utilização das salas de aula pertencentes ao 

Departamento de Física devolvidas pelo ICEx foram aprovadas por 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. PEDIDO DE SALA DE ESTUDOS PARA OS ALUNOS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FÍSICA: foi apresentado o OFÍCIO SCCF/005/2019, de 23 de 

abril de 2019, da Coordenadora do Curso, Profa. Maria Cristina de Assis Rabello 

Soares, solicitando liberação de espaço físico para Sala de Estudo dos alunos da 

Graduação. Após discussão, ficou decidido que o pedido será encaminhado para 

análise das Comissões de Espaço Físico e de Planejamento Estratégico.-----------

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

9. DISCUSSÃO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o presidente 

informou que foi realizado, no dia 10/05/2019, o Seminário em que foram 

apresentadas e discutidas questões importantes relacionadas ao Departamento 

de Física como p. ex.: disciplinas do ciclo básico, planejamento financeiro, 

espaço físico e processo de definição dos novos membros da Comissão de 

Planejamento Estratégico. Entretanto, nas discussões relativas ao processo para 

escolha dos membros da comissão, aprovada pela Câmara Departamental em 

28/03/2019, não houve consenso. Os participantes do Seminário discutiram a 

proposta e concluíram que, para fazer a indicação dos membros da comissão, é 

necessário, primeiramente, discutir amplamente sobre o perfil, os critérios para 

seleção, os pré-requisitos dos membros e apresentar as metas e os objetivos a 

serem alcançados. Em vista disso, o presidente trouxe as considerações dos 

participantes para análise da Câmara. Os membros do plenário propuseram à 

chefia realizar uma nova reunião, antes do Brainstorming, e discutir as questões 

levantadas pelos participantes e demais assuntos relacionados ao Planejamento 

Estratégico do Departamento Física. -----------------------------------------------------------

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

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, 23 de maio de 2019.  


