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Belo Horizonte, 20 de novembro de 2017. 
 

Ilmo. Sr. 
Prof. Dr. Dario Wïndmoler 
DD. Presidente da Câmara do Departamento de Química 

 
 
Sr. Presidente,  
 

O Setor de Química Orgânica (SQO) DQ/ICEx, após discussão em sua reunião, 

gostaria de reforçar sua opinião em relação as “três novas vagas docentes para o 

DQ”, com o intuito de subsidiar a Chefia do Departamento de Química e a Câmara 

Departamental em sua decisão. 

O SQO reafirma a solicitação de que uma dessas vagas seja direcionada ao Setor 

de Química Orgânica devido aos seguintes fatores: 

� Atualmente o quadro de professores do SQO se encontra reduzido devido a 

exoneração da Profa. Denize Cristina Favaro. 

�  A Profa. Denize Cristina Favaro estava inserida dentro de uma área de 

pesquisa estratégica para todo o Departamento de Química, a RMN. Nesta 

área o SQO perdeu a contribuição da profa. Dorila Veloso Pilo (devido a sua 

aposentadoria) e conta atualmente apenas com os profs. Jarbas Magalhães 

Resende e José Dias de Souza Filho sendo que este último já tem tempo 

para aposentadoria. Sendo assim é de vital importância para o SQO, e por 

que não dizer, para o Departamento de Química, que essa lacuna deixada 

pela profa. Denize Favaro seja preenchida o mais rápido possível. 

� O SQO ainda tem outro professor com tempo para aposentadoria, a profa. 

Maria Amélia Diamantino Boaventura, cuja saída poderia defasar ainda mais 

o setor. 

� O SQO também considera importante a aquisição de novos professores em 

áreas muito produtivas da ciência atual que contribuiriam para o 

fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes. Nestas áreas estratégicas 

podemos citar: a Físico-Química Orgânica, a Biotecnologia (associada a 
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biotransformação utilizando microorganismos), a Proteômica, Lipidômica, 

Metabolômica, e a “Flow Chemistry” (Química em fluxo). 

O SQO reafirma a solicitação de que, se for contemplado com a vaga,  as 

regras do concurso sejam definidas pelo Setor de Química Orgânica 

posteriormente. 

Se for decidido pela prova de caráter geral o SQO solicita: 

� Que haja um representante de cada área na banca do concurso para 

termos uma avaliação ampla e homogênea dos candidatos, e que estes 

representantes sejam indicados pelos respectivos setores. 

� Que o concurso contemple as áreas estratégicas do SQO citadas 

anteriormente. 

�  Que seja mantida a prova didática em relação à defesa de projeto de 

pesquisa. O SQO acredita que não faz sentido contratar um professor 

sem a avaliação nos moldes da prova didática. 

 

Desde já agradecemos pela atenção. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação do Setor de Química Orgânica 


