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ATA DA REUNIÃO DO SETOR DE QUÍMICA ORGÂNICA DO 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UFMG REALIZADA NO DIA 14/12/2017 
 

Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, quinta-feira, às 2 

10:00h (dez horas), na sala 264, aconteceu a reunião do setor de Química Orgânica com 

os seguintes professores presentes: Adão Aparecido Sabino, Ângelo de Fátima, Antônio 4 

Flávio de Carvalho Alcântara, Cleiton Moreira da Silva, Diogo Montes Vidal, Eduardo 

Eliezer Alberto, Eufrânio Nunes da Silva Júnior, Gaspar Diaz Munoz, Graziely Faria de 6 

Souza, Jacqueline Aparecida Takahashi, Lúcia Pinheiro Santos Pimenta, Lucienir Pains 

Duarte, Luíz Cláudio de Almeida Barbosa, Rosemeire Brondi Alves e Rossimiriam 8 

Pereira de Freitas. Havendo quorum, o prof. Adão tomou a palavra e iniciou a reunião 

com o seguinte item de pauta: 1 – ESCOLHA DO NOVO COORDENADOR DO 10 

SETOR DE QUÍMICA ORGÂNICA.  O Prof. Adão propôs que fosse criado um 

modelo de rodízio para a escolha e sucessão do cargo de coordenador do setor de 12 

Química Orgânica, com mandato de 1 (um) ano e com a presença de um sub 

coordenador, que participaria deste mandato e automaticamente assumiria no próximo 14 

ano. O prof. Eduardo manifestou o interesse em ser o primeiro subcoordenador.  Os 

outros professores que viriam a sucedê-los seriam definidos por um sistema de rodízio, 16 

com critérios definidos pelo setor. Com essa proposta inicial, abriu se a reunião para 

discussão dos membros presentes. Após várias sugestões, e ponderações, chegou-se a ao 18 

consenso que o próximo coordenador terá o mandato de um ano, prorrogável por mais 

um, desde que, seja de seu interesse e aprovado por maioria, na reunião do setor. Após 20 

essa definição o professor Adão colocou seu nome a disposição e seguiu-se então um 

processo de votação secreta, que resultou na escolha de seu nome como NOVO 22 

COORDENADOR DO SETOR DE QUÍMICA ORGÂNICA, com unanimidade dos 

votos. Após a escolha do novo coordenador, foi discutida a possibilidade de haver um 24 

subcoordenador, que trabalharia junto com o coordenador eleito e assumiria a 

coordenação, após um ano, no final do mandato do coordenador eleito. Havendo algum 26 

professor interessado na coordenação, isso seria posto em nova votação do setor. Após 

votação aberta, a proposta do subcoordenador recebeu a maioria dos votos (12 votos), 28 

tendo 1 (uma) abstenção e 1 (um) voto contrário. Também foi discutido nessa reunião 

que esse formato adotado será avaliado pelo setor de Química Orgânica, após um ano da 30 

troca do subcoordenador para coordenador, ou seja, daqui 2 (dois) ou 3 (anos). Os 

próximos coordenadores serão escolhidos por votação secreta, após um processo de 32 

candidatura, também dentro desse período de 2 (dois) ou 3 (três) anos.  Os membros 

presentes fizeram questão de constar nessa ata, um agradecimento especial para a 34 

professora Henriete, que cumpriu sua função de coordenadora do setor de Química 

Orgânica, ao longo de 8 (oito) anos, com competência, determinação e senso de 36 

equilíbrio e justiça. O professor Adão abriu para discussão um item de pauta adicional 

que tratava da modificação de alguns pontos do edital para o concurso da vaga destinada 38 

ao Setor de Química Orgânica, apontados pela câmara do departamento de Química.  O 

primeiro ponto foi alterar o item da Titulação: onde está escrito “Doutorado em 40 

Química Orgânica ou áreas afins (com tese em Química Orgânica)” deveria ficar: 

“Doutorado em Química Orgânica ou áreas afins” Esse ponto foi colocado em 42 

votação e aceito por unanimidade. O outro ponto sugerido pela câmara foi alterar o 

período de avaliação da produção científica dos candidatos, de 5 (cinco) anos para 8 44 

(oito) anos. Após votação esse item também foi aceito por unanimidade. Outro ponto 

também sugerido pela câmara para que fosse alterado no edital o ítem 1 do quesito 46 

“Produção Científica, Técnica, Artistica e Cultural na Area”, o qual versa sobre artigos 

científicos publicados em periódicos, tivesse um valor limite alterado de 30 (trinta) para 48 
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35 (trinta e cinco) pontos. Essa sugestão foi colocada para votação tendo sido aprovada 

por 10 (dez) votos a favor e 3 (três) abstenções. Nada mais havendo a se tratar, o novo 2 

coordenador eleito do Setor de Química Orgânica, Prof. Adão A. Sabino, deu por 

encerrada a reunião da qual lavrou-se a presente ata.  4 

Belo Horizonte, 14 de Dezembro de 2017. 




	Ata_reuniao_SQO_14_12_2017.pdf
	Novo Documento 2017-12-14.pdf

