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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA, realizada às 14 horas do dia 23 de agosto de 2019, na sala 4114 do 

Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, conforme 

CONVOCAÇÃO/DF No 017/2019, de 19 de agosto 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 Ruegger Almeida Neves, José Rachid Mohallem, Carlos Basílio 

Pinheiro, Lucas Alvares da Silva Mól, Maria Cristina de Assis Rabelo Soares, 

Myriano Henriques de Oliveira Júnior; o servidor técnico-administrativo Ulisses 

Filgueiras Emediato, as discentes Ludmila Maria Diniz Leroy e Luara Midori 

Nakamura.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

COMUNICAÇÃO: será feita juntamente com o Item 04.-----------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES DE 23/05/2019, 27/06/2019, 

01/07/2019 (Extraordinária), 12/07/2019 e 26/07/2019 (On line): aprovadas com 

10 (dez) votos a favor e 02 (duas) abstenções.----------------------------------------------

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

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

22/08/2019; b) Plano de Qualificação Docente do Departamento de Física: 

homologados por unanimidade.------------------------------------------------------------------

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

3. INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA O COLEGIADO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FÍSICA: o presidente comunicou que foram abertas 

inscrições para 01 (um) representante, titular e seu respectivo suplente, junto ao  

colegiado. Esclareceu que após consulta ao corpo docente, inscreveram-se os 

seguintes professores: Chapa 1) Von Braun do Nascimento (T) e Gustavo de 

Almeida Magalhães Sáfar (S); Chapa 2) Pedro Ernesto Schiavinatti Tavares (T) e 

Walber Hugo de Brito (S). Após votação os professores da chapa 02 foram 

indicados por unanimidade. O mandato será de 02 anos a partir desta data.-------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: o presidente comunicou 

que no dia 16/08/2019, no Hotel Tauá Resort & Convention, Caeté, foi realizado 

o Brainstormy do Departamento. Fez o relato dos principais pontos discutidos 

durante o Encontro. O servidor Ulisses Figueiras Emediato informou que fez o 

relatório com base nas conclusões alcançadas na reunião e solicitou autorização 

ao plenário para fazer a leitura. Aprovado por unanimidade. Terminada a leitura o 

Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado apresentou os pontos levantados 

para definição da Câmara: a) Número de comissões (03 ou 01); b) Foco 

(Pesquisa, Extensão, Gestão e Ensino); c) Número de membros da comissão (07 

ou 09); d) Forma de votação (Geral ou por Pares). Colocou para votação os 

seguintes encaminhamentos: 1) Forma de votação: 1a. Opção: Geral. 2a. 

Opção: pelos pares das respectivas carreiras (docentes e Técnico-

Administrativos - TAE's).  A 2a opção foi aprovada por unanimidade. 2) 

Composição dos membros: 1a. Opção: 09 (nove) membros, sendo 07(sete) 

docentes e 02 (dois) TAE' s. 2a. Opção: 07 (sete) membros, com 06 (seis) 

docentes e 01 (um) TAE. Após votação obteve-se o seguinte resultado: 1a. 

opção 04 (quatro) votos a favor. A 2a. opção foi aprovada com 08 (oito) votos a 

favor; 3) chefia será membro nato ou elegível: ficou decidido, por unanimidade, 

que a chefia será membro elegível.------------------------------------------------------------- 

Em seguida foi colocada em discussão o formato do processo para escolha dos 

membros e os procedimentos para consulta: I - Corpo Docente: Na primeira 

consulta cada Docente do quadro efetivo indicará 06 (seis) nomes de Docentes 

do quadro efetivo. Os 12 (doze) docentes mais votados que concordarem com a 

possibilidade de compor a comissão estarão elegíveis para a segunda consulta; 

b) Na segunda consulta, cada docente do quadro efetivo indicará 06 (seis) 

nomes de docentes dentre os 12 (doze) selecionados na primeira consulta. Os 

06 (seis) docentes mais votados irão compor a Comissão. II - pelo Corpo 

Técnico-administrativo em Educação: a) Na primeira consulta, cada TAE do 

quadro permanente indicará 01 (um) nome de TAE do quadro permanente. Os 

02 (dois) TAEs mais votados que concordarem com a possibilidade de compor a 

Comissão estarão elegíveis para a segunda consulta; b) Na segunda consulta,  
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cada TAE indicará 01 (um) nome de TAE dentre os 02 (dois) selecionados na 

primeira consulta. O TAE mais votado irá compor a Comissão. III. Em caso de 

empate: Ocorrendo empate em qualquer etapa, o desempate se dará pelo maior 

número de votos atribuídos a cada servidor; IV.  Persistindo o empate, o 

desempate se dará pela Senioridade de Carreira (aquele que tiver maior tempo 

de contratação na UFMG); V. Apuração: encerrada a apuração, os 06 (seis) 

Docentes e o servidor Técnico-Administrativo mais votados serão nomeados 

como membros da Comissão; VI. Mandato: o mandato dos membros será de 02 

(dois) anos, permitida a recondução. Após votação, os procedimentos foram 

aprovados por unanimidade. Foram ainda colocadas para votação as seguintes 

propostas: a) As etapas da consulta serão feitas por cédulas de votação com 

utilização de Urna e realizadas na primeira quinzena de setembro; b) Na primeira 

fase dos trabalhos a comissão elaborará o Regimento Geral e o Plano de 

Trabalho; c) O docente mais votado será o Presidente Pró-Tempore da 

Comissão. Todas os passos foram aprovados por unanimidade.-----------------------

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

5. DEFINIÇÃO DE EDITAL DAS 02 (DUAS) VAGAS ALOCADAS PELA CPPD 

PARA NOVOS CONCURSOS OU APROVEITAMENTO DE CANDIDATOS: o 

Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado apresentou o Ofício No. 

307/2019/CPPD/PRORH/UFMG, de 13 de junho de 2019, referente à alocação 

de 02 (duas) vagas para o Departamento de Física e lembrou que, conforme 

comunicado na reunião do dia 12 de julho, a Profa. Juliana Torres de Miranda, 

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), informou que 

poderá ser feito novo concurso na Área de Física Teórica desde que a área não 

tenha interseção com os candidatos aprovados no último concurso. Esclareceu 

que, conforme o Planejamento de Vagas da Comissão, há déficit de 01 (um) 

pesquisador teórico no Departamento de Física. Terminados os esclarecimentos, 

colocou para discussão as propostas para definição das 02 (duas) vagas. 

PROPOSTA PARA AS VAGAS: PROPOSTA 01: aproveitamento do 2o. 

colocado no último concurso de Física Teórica para uma das vagas, e abrir 

concurso para a área de Física Experimental para a outra vaga, seguindo as 

áreas no relatório (datado de 31 de janeiro de 2018) da Comissão de  
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Planejamento Estratégico composta pelos professores: Antônio Sérgio Teixeira 

Pies, Carlos Henrique Monken, Hélio Chacham, Roberto Luiz Moreira, Ronald 

Dickman e o Chefe do Departamento.  PROPOSTA 02: aproveitar os candidatos 

aprovados em 2o. e 3o. lugar no concurso de Física Teórica.  Após votação, a 

proposta 01 foi aprovada com 10 (dez) votos a favor e 02(duas) abstenções. 

Após votação, o aproveitamento do candidato Bruce Lehmann Sánches Vega, 

CPF 231.312.128-37; 2o. colocado no concurso Edital no. 574, de 01 de 

novembro de 2018, publicado no DOU - Diário Oficial da União, em 07 de 

novembro de 2018, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------- 

Em seguida iniciou a votação para definir a área conhecimento da segunda vaga. 

Proposta de abrir o Edital para a área de Física Experimental: Microscopia 

Eletrônica, Plasmônica e Radiação Síncrotron, exceto difração de raio-X. 

Aprovado por unanimidade. Prazo de inscrição de 60 (sessenta) dias e início do 

concurso 30 dias após encerramento das inscrições. As provas serão: a) títulos; 

b) didática; c) apresentação de seminário.  Após votação, os termos para 

elaboração do Edital foram aprovados por unanimidade.----------------------------------

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

6. OUTROS ASSUNTOS: A) APLICAÇÃO DE PROVAS AOS SÁBADOS: o 

Prof. Ângelo Malachias de Souza, Sub-chefe do Departamento, comunicou que 

está com dificuldades para completar a equipe de aplicação de provas somente 

com os pós-doutorandos e esclareceu que há possibilidade de ter de convocar os 

professores com encargos didáticos reduzidos para ajudar nesta tarefa. A 

proposta foi aceita por todos os presentes.---------------------------------------------------- 

B) TERMO DE ADESÃO DE CONTRATO VOLUNTÁRIO DA PESQUISADORA 

GISELE EVA BRUCH: o Presidente disponibilizou a proposta com o plano de 

trabalho e comunicou que a pesquisadora tem vínculo empregatício com outra 

instituição, estando portanto liberada de encargos didáticos (Resolução 

001/2019). Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

C) APROVAÇÃO DO PROJETO PARA PEDIDO DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA:  foi apresentado o projeto : "Propriedades Ópticas  
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de Materiais Bidimensionais e de Perovskitas do Tipo CsPbX3(X + 

Br e I)". Coordenadora: Profa. Ariete Righi.  Aprovado por unanimidade.-------------

----------- 

D) PEDIDO DE BOLSAS DE EXTENSÃO PARA OS MONITORES DO 

PROGRAMA "ASTRONOMIA - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA PELO GRUPO DE 

DE ASTRONOMIA DA UFMG". (Projeto número 500081).  Coordenador: Prof. 

Renato Las Casas; E) PEDIDO DE BOLSAS DE EXTENSÃO DO PROJETO 

"LABORATÓRIO ABERTO DE INOVAÇÃO E PROTOTIPAGEM (Projeto 

número 402417).  Coordenador: Prof. Eduardo de Campos Valadres. Após 

análisar e verificar que os pedidos estavam em acordo com as normas vigentes, 

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

F) PROMOÇÃO FUNCIONAL DA CLASSE DE ASSOCIADO I PARA II DO 

PROFESSOR GERALD WEBER: após verificar que o pedido estava de acordo 

com as normas vigentes, foi aprovado por unanimidade.---------------------------------

G) PEDIDO DO PROF. GILSON DE FREITAS SILVA DO DEPARTAMENTO DE 

QUÍMICA PARA LIBERAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO DEPARTAMENTO 

DE FÍSICA: O Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado apresentou o 

pedido do professor para empréstimo das salas para aplicar provas das 

Olimpíadas de Química. Após análise e votação o pedido foi indeferido com 04 

(quatro) votos contrários, 02 (dois) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções.-------

H) PEDIDO DO PROF. KLAUS KRAMBROCK PARA LIBERAÇÃO DE 

RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO 

LABORATÓRIO DE CRIOGENA: os membros do plenário decidiram que a 

chefia deverá consultar os coordenadores dos Laboratórios Multiusuários para 

saber se há demanda para manutenção de infraestura corretiva antes de decidir  

sobre o pedido.----------------------------------------------------------------------------------------

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

 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 agosto de 2019. 

 

 


