
 Universidade Federal de Minas Gerais Telefone  (031) 3409-5633 

 Instituto de Ciências Exatas e-mail  adfisica@fisica.ufmg.br 

 Departamento de Física  

 Caixa Postal 702  

 30123-970  Belo Horizonte - MG - Brasil  
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA, realizada às 14h30 do dia 27 de junho 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, Emmanuel Araújo Pereira, Sebastião José 

Nascimento de Pádua, Carlos Basílio Pinheiro, Karla Balzuweit, Lucas Álvares da 

Silva Mól, o servidor Técnico-Administrativo Ulisses Filgueiras Emediato e as 

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

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

COMUNICAÇÃO: Programa Institucional de Internacionalização: CAPES/ 

PrInt: o Prof. Ado Jório de Vasconcelos pediu a palavra para fazer um breve 

relato sobre o programa. Informou que foram aprovadas 26 bolsas de Pós-

doutorado (PDOC). Entretanto, a demanda dos pedidos foi enorme e o número 

de bolsas para a UFMG foi muito baixo. A comissão designada pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação contemplou, principalmente, os pesquisadores mais jovens e 

que não haviam realizado pós-doutoramento no exterior. Comunicou que o 

número de pedidos feitos por docentes do departamento foi muito baixo. O 

presidente esclareceu que, historicamente, são liberados para realização de pós-

doutorado 02 (Dois) professores por semestre. Sugeriu que, para a próxima 

chamada, a Câmara discuta a liberação de um número maior de professores 

para afastamento do país, de forma a adequar-se ao Edital do Programa 

CAPES/PrInt. O pedido, entretanto, ficará condicionado à aprovação da bolsa 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG).  A sugestão do presidente teve a 

concordância de todos os presentes..----------------------------------------------------------

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

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 23/05/2019: retirado da pauta.-------

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

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

26/06/2019; b) Pedido de inclusão do Grupo de Pesquisa em 

Nanobiomedicina-Nanobiomedical    Research  Group   como  diretório    de  
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Pesquisa. Coordenador: Prof. Luiz Orlando Ladeira. Os assuntos foram 

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

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

3. INDICAÇÃO DE FISCAL PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL (PDI) DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA: após análise e 

discussão, foi indicado o servidor Técnico-Administrativo em Educação, Júlio 

César de Oliveira, matrícula UFMG no. 107905, como responsável pela 

fiscalização do SubProjeto no. 24742*1. "Implementação do Centro Multiusuário 

de Nanotecnologia no Departamento de Física". Processo: 23072.047495/2016-

68 - Contrato 34/2016. Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------

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

4. ALOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS DOCENTES DA CARREIRA DE 

MAGISTÉRIO SUPERIOR: o Prof. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado 

apresentou o OFÍCIO No. 207/2019/CPPD/PRORH/UFMG, de 13 de junho de 

2019, que aprovou a alocação de 02 (duas) vagas docentes. Informou que o 

prazo para encaminhar os editais encerra-se na segunda quinzena de agosto. 

Esclareceu que, conforme cronograma da Comissão de Planejamento 

Estratégico, entretanto, 01 (uma) destas será para a Área de Física Teórica.  

Entretanto, o prazo de validade do concurso anterior, Edital No. 574, de 1o. de 

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

novembro de 2018, termina em 30/11/2019. Caso a Câmara decida destinar a 

vaga para a área de Física Teórica, poderá ser convocado o candidato Bruce 

Lehmann Sánches Vega, aprovado em 2o. lugar, cuja área de atuação é Física 

de Partículas. Informou que consultou os professores Antônio Sérgio Teixeira 

Pires e Reinaldo Oliveira Vianna, membros da Comissão Avaliadora do Concurso 

e ambos concordaram ser um bom candidato para o Departamento. A outra vaga 

poderá ser para a Área de Física Experimental nas especialidades descritas no 

último relatório da Comissão de Planejamento Estratégico, a saber: 1) 

Microscopia Eletrônica, 2) Plasmônica e 3) Radiação Síncrotron, exceto raio X. 

Em seguida colocou o assunto para discussão. O Prof. Emmanuel Araújo Pereira 

argumentou que não seria proveitoso para o departamento contratar um 

pesquisador da área de teoria sem ligação  com  nenhum grupo  de  pesquisa.  O  
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ideal seria contratar pesquisadores das Áreas de Teoria de Campos ou Física 

Estatística para suprir déficits existentes nestas áreas. Terminadas as 

discussões, o presidente apresentou as seguintes propostas para tomada de 

decisão em próxima discussão: 1. Fazer novo concurso, descrevendo com 

detalhes as especialidades para a Área de Física Teórica; 2. Fazer o 

reaproveitamento do candidato classificado em 2o. lugar no último concurso de 

Física Teórica; 3. Fazer o reaproveitamento do candidato aprovado em 3o. lugar 

do concurso da Área de Física Experimental, cujo prazo de validade termina em 

30/10/2019; 4. Abrir novo edital para a Área de Física Experimental com 

detalhamento das especialidades sugeridas no último relatório da Comissão de 

Planejamento Estratégico. Terminadas as discussões, ficou decidido que a chefia 

verifique com a presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD) se é possível elaborar novo edital específico para Física Teórica com 

detalhamento das especialidades para o novo concurso. O Prof. Luiz Gustavo de 

Oliveira Lopes Cançado comunicou que, assim que tiver a resposta da CPPD, 

encaminhará para a lista df-camara. A Câmara definirá em reunião posterior 

quais das propostas apresentadas serão definidas para ocupação das 02 (Duas) 

vagas alocadas pela CPPD. ----------------------------------------------------------------------

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

5. ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO BRAINSTORMING DO 

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

informou que reuniu com as funcionárias da FUNDEP Thais de Figueiredo 

Simões Duarte e Rayza Teixeira Resende, que serão as responsáveis pela 

organização do evento e pela mediação das discussões entre os servidores 

Docentes e Técnico-administrativos. Em seguida solicitou ao servidor Ulisses 

Filgueiras Emediato para relatar sobre o andamento das ações para realização 

do evento. O servidor esclareceu que a Thaís Duarte sugeriu procurar espaços 

mais criativos e propôs realizar o Brainstorming em Hubs. Informou que fez 

alguns orçamentos e os gastos seriam de aproximadamente 7.000,000 (Sete mil 

reais) com  aluguel de auditório, cofee break, almoço e transporte para o local do 

evento: Após alguma discussão o presidente colocou em votação as seguintes 

propostas:  a) realizar  o  evento  em  local próximo  à Belo Horizonte como p. ex.  
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Sabará, Mariana, Santa Luzia; b) Definir a data de realização para o dia 

16/08/2019 e c) Definir o teto de gastos em R$ 10.000,00 (Dez mil reais).  Após 

votação, as propostas foram aprovadas por unanimidade.-------------------------------

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

6. PROGRESSÃO FUNCIONAL DO PROF. LUCAS LAGES WARDIL. CLASSE 

DE PROFESSOR ADJUNTO A: DO NÍVEL I PARA O NÍVEL II: Foram  

analisados o relatório, o plano de trabalho e a pontuação do docente. Após 

verificar que o pedido estava de acordo com as normas vigentes, foi aprovado 

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

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

7. AVALIAÇÃO DO EDITAL E DA TABELA COM O DELHAMENTO DA 

PONTUAÇÃO PARA A PROVA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO (BAREMA) DO 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE. ÁREA DE 

CONHECIMENTO: ÓPTICA QUÂNTICA. o presidente da sessão solicitou ao 

Prof. Sebastião José Nascimento de Pádua para apresentar os dados do Edital e 

o Barema do processo seletivo. Após análise, os membros do plenário 

solicitaram que fossem feitas as seguintes alterações: retirar a prova de 

apresentação de seminário e diminuir a pontuação referente às atividades 

administrativas. Após votação, a tabela com o detalhamento da Pontuação da 

Prova de Análise de Curriculum Vitae e o Edital foram aprovados 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, 27 de junho de 2019.  


